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Včasih je potrebno čakati. Včasih kar dolgo, da lahko vidiš
rezultate svojega dela. In še precej dlje, da vidiš njegove učinke.
A naj bo še tako zlajnana, fraza »kdor čaka, dočaka« tudi tokrat
drži. In potrjuje to, v kar – iskreno – sam nisem nikoli dvomil.
Potrjuje to, da mladinsko delo in upravičenci programov
Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota v
Sloveniji dosegajo želene rezultate in na evropski ravni zavidljive
(verjemite mi) učinke izvajanja obeh evropskih programov. A o
številkah in ostalih dejstvih, ki sama pripovedujejo in potrjujejo to,
ne bom, saj je pred vami številka Mladja, namenjena prav temu.
Sem pa ponosen. In ponosni smo lahko in ste! Bodimo! Pohvalite
se in si čestitajte za odlično delo, ki ga opravljate.
In ne, ni enostavno. Leta 2014 ob prihodu na Movit so mi dejali,
da je na začetku novega programa vedno pestro, potem pa
program preide v tirnice in se zadeve umirijo. Še vedno čakam
na to. V teh letih smo imeli številne izzive. Nekateri so že tako
oddaljeni, da se jih niti ne spomnimo več, kajne? A smo jih
uspešno prestali. Leto 2020, ki je bilo namenjeno pripravi na
novo obdobje programov 2021–2027, v izzivih niti slučajno
ne zaostaja. Prekaša vsa prejšnja leta. Vendar če sem v kaj
prepričan in sem se tudi sam naučil v več kot 20 letih aktivnega
delovanja v mladinskem delu z in ob evropskih programih na
področju mladine, je to, da se ne damo. Z vsemi kompetencami,
iskanjem rešitev in čedalje bolj profesionalnim pristopom k delu
smo lahko zgolj zgled marsikomu. In prav je tako.
Učinke pa lahko dosegamo le zato, ker vemo, kaj je v življenju za
mlado osebo pomembno. Zato upravičenci programa z dobrim
načrtovanjem projektov, predvsem s skrbnim načrtovanjem učnih
učinkov na posameznika, na organizacije in na skupnost(i), ki
jih zasledujete v projektih, to dosegate. In da, tudi in predvsem
z veliko vztrajnosti, podpore in pomoči z naše strani. Zato na
tem mestu hvala vsem prijaviteljem, vsaki mladinski delavki
in delavcu, voditeljici in voditelju, mojim sodelavcem in našim
zunanjim partnerjem, ki to soustvarjate. Učinki programov,
predstavljeni v tem Mladju, so plod vašega odličnega dela.
Bravo!
Movit kot samostojna nacionalna agencija za področje mladine v
Sloveniji pa je tako kot že v preteklosti upravičil in mogoče celo
presegel pričakovanja, ki so mu bila zaupana s prehodom v nov
skupni program v letu 2014. Dejstvo!
In sedaj?

V LOVU
ZA UČINKI

okratno številko Mladja
posvečamo učinkom. Ne
kar na splošno, pač pa v
kontekstu mladinskega
dela, torej govorimo o
učinkih na mlade, ki sodelujejo v tej ali
oni obliki mladinskega dela, o učinkih,
ki jih s svojim razvojem dosegajo organizacije kot akterji mladinskega dela, in
seveda tudi učinkih, ki jih mladinsko delo
dosega v svojem okolju, še posebej na
lokalni ravni.

T

A za začetek te spodbude k razmišljanju naj omenim, da v sedaj več kot
20-letni izkušnji upravljanja evropskih
programov na področju mladine res beležimo občutno spremembo. Če smo
začeli v »okolju« mladinskih prostočasnih
dejavnosti, imamo danes veliko solidno
močnih okolij mladinskega dela, kjer je
z lahkoto in brez dvoma mogoče opaziti
napredke v načrtovanju dela z mladimi,
v zasledovanju pričakovanih rezultatov
dela in vse bolj tudi učinkov, ki naj jih
sodelovanje mladih v tej ali oni zgodbi
mladinskega dela doseže.
Skozi ta opazovani čas je nedvomno res,
da je med akterji mladinskega dela vse
več takšnih, ki pri svojem delu sledijo prizadevanjem za doseganje pričakovanih
rezultatov, recimo, projekta ter učinkov,
ki jih naj ta rezultat prinese.
Kar ni presenečenje, saj se v širšem
okviru, znotraj katerega funkcionira mladinsko delo tudi v Sloveniji, vse bolj vse
vrti okoli rezultatov in seveda učinkov.
Koncu koncev tudi Movit v vlogi nacionalne agencije evropskih programov

aktualno
V tokratni rubriki Aktualno Janez
Škulj, predsednik upravnega odbora
Zavoda MOVIT, nacionalne agencije za
evropske programe Erasmus+: Mladi v
akciji in Evropska solidarnostna enota,
preko historičnega pregleda razvoja
programov večplastno in sistematično
obravnava pomembnost in tudi
zahtevnost načrtovanja, spremljanja in
prepoznavanja učinkov mladinskega
dela in evropskih programov na
področju mladine.
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na področju mladine zadnja leta kar nekaj pozornosti posveča
ravno takšnemu spodbujanju upravičencev v programu, naj se
čim bolj osredotočajo na načrtovanje ciljev, ne samo v smislu
realizacije projekta, pač pa učinkov, ki naj jih uspešno izveden
projekt doseže. Eden izmed izrazov te pozornosti je tudi v
lanskem letu izdana publikacija Učinek+: Načrtovanje učinkov
v projektih mobilnosti, seveda kot podpora delavnicam, ki jih
organiziramo pred vsakim prijavnim rokom.
Ena izmed bistvenih v tej publikaciji je preprosta ugotovitev,
da je potrebno pri načrtovanju projekta – recimo mladinske
izmenjave – želene učinke, spremembe na različnih možnih
ravneh učinkovanja izvedenega projekta skrbno načrtovati.
Seveda v okviru prepoznanih izzivov, na katere želimo odgovarjati z izpeljavo projekta, in – kar ni nepomembno – v okviru
virov, ki so nam na voljo. Zasledovanje učinkov je tisto, ki potem
narekuje pot izvajanja projekta, odgovor na vprašanje, zakaj
tako in ne drugače, se potem vedno skriva v oceni, da je tako
najbolje za doseganje najbolj optimalnega učinka.
Snovanje novih evropskih programov po letu 2020 se še bolj
osredotoča na učinke. Številke same, recimo število mladih,
vključenih v mladinske izmenjave, bodo še vedno pomembne,
a naj bi se »vrednost« vse bolj merila v doseženih učinkih za
same sodelujoče mlade, kar je ena raven želenih učinkov. Poenostavitev postopkov, vse večja odprtost oblik in vse manj
predpisanih okvirjev, hkrati pa večje možnosti za dolgoročnejšo
vključitev v program in s tem podpora iz programa se zdijo

V tem pogledu je zanimivo skozi čas
ugotavljati spremembe v evropskih
programih na področju mladine. V programu Mladina (2000–2006) smo veliko govorili o procesih – seveda učnih
procesih. V naslednjem, Mladi v Akciji
(2007–2013), smo pričakovanjem po
kvalitetnih učnih procesih dodali pričakovanja po otipljivih rezultatih, v
Erasmus+ pa počasi vse bolj govorimo
o dejanskih učinkih izvedenih projektov.
Ravno potreba, da bi o učinkih, ki jih na
primer mladinske izmenjave puščajo za
seboj, lahko bolj suvereno govorili, je
narekovala tudi bolj tako imenovano na
dejstvih podprto raziskovanje učinkov
onkraj številk, ki jih lahko izluščimo iz
obsegov projektov.
Mreža RAY – evropske in
nacionalne raziskave mer5
jenja učinkov programa na
področju mladine – se je kot
pristop v merjenju učinkov izvajanja programa res osnovala že v obdobju 2007–2013, takrat z
udeležbo le nekaj nacionalnih agencij, a
danes v njej sodelujejo vse nacionalne
agencije. In ravno z rezultati teh raziskav
dokazujemo učinke evropskega programa na področju mladine, še posebno
v projektih učnih mobilnosti. Rezultati
raziskav v okviru mreže RAY, v kateri kot
partnerja iz Slovenije sodelujeta Movit in
Fakulteta za družbene vede Univerze v
Ljubljani, so dosegljivi na naslovu www.
researchyouth.eu. Ogled rezultatov teh
raziskav pa ni zanimiv zgolj zaradi »izmerjenih« učinkov, temveč tudi zaradi

Če smo začeli
v »okolju«
mladinskih
prostočasnih
dejavnosti, imamo
danes veliko
solidno močnih
okolij mladinskega
dela.

bogatega pregleda možnih učinkov
na različnih ravneh, ki jih lahko prinaša
vključenost v neformalno učenje v kontekstu mladinskega dela.
In ne glede na to, da znotraj programov
EU na področju mladine govorimo predvsem o projektih in udeležencih projekta, neformalno učenje v kontekstu
mladinskega dela zahteva vključenost
posameznice ali posameznika v daljše
učne procese. V kontekstu zasledovanja
in evidentiranja učinkov pa še dlje.
A ko govorimo o zasledovanju učinkov
sodelovanja skozi daljši čas, ta daljši
čas nič ne pomaga, če nimamo postavljenih orodij, s katerimi lahko merimo želene učinke. Merimo ali vsaj beležimo
spremembe – pa naj gre za učinke pri
samih mladih udeležencih projektov, v
lastni organizaciji ali v širšem (lokalnem)
okolju – ki bodo solidna podlaga za solidne ocene doseganja številk. Skratka,
identificiramo razliko med stanjem pred
vključitvijo v proces in nekaj časa po zaključku projekta.
Slednje, ki zahteva sodelovanje preteklih udeležencev, zna biti izziv. Leto
kasneje je lahko odzivnost mladih, ki so
sodelovali v kakem procesu, majhna,
še posebej, če ne vedo, zakaj se velja
potruditi in pošteno odgovoriti na zastavljena vprašanja. In najučinkovitejša

možnost spodbude, da bo odzivnost
večja, je seznanjenost anketirancev z
namenom in razlogi za izvajanje takšnih
anket. To pa je potrebno narediti že
znotraj časa samega sodelovanja v procesu, morda najkasneje ob skupni evalvaciji prehojenih učnih poti v projektu.
Pa sploh imamo ta orodja? Z vidika tistega, kar lahko vidi Movit ob spremljanju
projektov, lahko potrdimo, da se premika. Da so primeri vzpostavljanja lastnih
kazalnikov uspešnosti in celo učinkov
izvajanja projektov. A še bolj zgovorno o
vse večji pomembnosti učinkov za prijavitelje v program govori velik interes za
udeležbo na naših delavnicah, ki so namenjene podpori za načrtovanje učinkov
izvajanja projektov, ki se potegujejo za
sprejem v Erasmus+ ali Evropsko solidarnostno enoto.
Vendar želenih učinkov ne gre pričakovati le na ravni sodelujočih mladih,
recimo v njihovih okrepljenih kompetencah za to ali ono, kar se zna izkazati za zelo koristno v vsakodnevnem
življenju. Mnogi projekti, ki jih podpirajo evropski programi na področju
mladine, niso le orodje za doseganje
učnih učinkov med sodelujočimi mladimi, ampak tudi orodje, s katerim lahko
sodelujoči mladi dosežejo spremembe
v svojih okoljih.
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blagodejni. A je na drugi strani tudi jasno
pričakovanje po več, predvsem pa čim
bolj dokumentiranih doseženih učinkih.
Seveda na daljši rok. Ob zaključku posameznega projekta bi lahko verodostojno
govorili zgolj o neposrednih rezultatih
izvedbe, za ocenjevanje dejanskih
učinkov pa je potreben daljši čas.

Janez Škulj,
Movit

Pri tem pa je potrebno tudi pričakovani učinek načrtovati
stopenjsko. Morda kljub vsem naporom skupina mladih ne
bo dosegla rešitve nekega izziva v njihovi lokalni skupnosti,
a bo dosegla, da vprašanje ustrezne rešitve za ta izziv
vseeno pristane na dnevnem redu lokalne skupnosti, da
se zavedanje o potrebi po ustreznem odgovoru krepi. Tudi
to je pomemben učinek, čeprav zadovoljive rešitve za ta
izziv s svojim delom ta skupina mladih sama ne bo dosegla.

Mnogi projekti, ki jih podpirajo
evropski programi na
področju mladine, niso le
orodje za doseganje učnih
učinkov med sodelujočimi
mladimi, ampak tudi orodje,
s katerim lahko sodelujoči
mladi dosežejo spremembe
v svojih okoljih.
Verjetno je res tudi to, da bomo dokaj hitro imeli veliko odgovorov, kako izboljšati naše načrtovanje želenih učinkov
mladinskega dela, kako temu primerno slediti s primernimi
aktivnostmi, a je tu tudi drugo vprašanje: Kakšne učinke
naj mladinsko delo sploh dosega? Kateri so tisti učinki, ki
so koristni za same sodelujoče mlade na eni strani in na
drugi strani za skupnost, v kateri živijo, ter ki bi jih umestili
kot jasne, mladinskemu delu lastne učinke?
Za ta odgovor pa se je potrebno bolj potruditi. Sledeč izhodišču, da naj mladinsko delo predvsem odgovarja na
potrebe sodelujočih mladih, se območje iskanja odgovorov
na to vprašanje hitro zameji v prostoru samih sodelujočih
mladih ter dialogu med njimi samimi in mladinskimi delavci.
Vendar to ni edini prostor potrebnega dialoga. Mladinsko
delo, ki želi doseči tudi priznanje svoje vloge v svojem
okolju, se mora soočiti tudi z morebitnimi pričakovanji, recimo, svoje lokalne skupnosti glede učinkov, ki naj jih zasleduje. Pri tem zna biti eno izmed vprašanj okoli nas tudi,
kaj pravzaprav ponujamo kot sektor, kateri so tisti učinki,
ki jih lahko v okviru svojih pristopov, torej neformalnega
učenja v kontekstu mladinskega dela, ponudimo.
Na tej poti »definiranja« učinkov pa velja biti pozoren tudi
na to, da se mladinsko delo s svojimi učinki ne podvaja s
pričakovanimi učinki, ki se jih pripisuje drugim sektorjem. To
je zelo pomembno tudi za prizadevanja, da bi se mladinsko
delo in z njim mladinski sektor vzpostavil kot samostojen
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sektor, za katerega ne bo vprašanje, ali ga potrebujemo ali
ne. Zato v teh razmišljanjih velja nekaj pozornosti nameniti
tudi vprašanju, kateri so tisti učinki, ki jih mladinsko delo
lahko ustvari in bodo res lastni prav mladinskemu delu.
Ter seveda, zakaj so takšni učinki pomembni ne samo za
mlade, pač pa celotno skupnost.
Morda pridemo tudi do spoznanja, da bi lahko marsikateri
učinek na mlade in na razvoj lokalnih skupnosti, ki se danes
institucionalno pričakuje od drugih sektorjev, učinkoviteje
dosegali z vključevanjem mladih v mladinsko delo, tudi s
spodbujanjem njihove samoorganizacije, z jasnimi potmi
prevzemanja vse večje odgovornosti zase in za razvoj
skupnosti.
Slednje ni nepomembno, kajti – zopet s pogledom v prihajajoče programe po letošnjem letu – pojem participacije
mladih v družbenem življenju, njihove aktivacije v obliki
aktivnih državljanov, upajmo tudi evropskih državljanov,
se znova močno vrača v način opisovanja pričakovane
vsebine novih programov. Tu osebno vidim močno polje
različnih možnih in potrebnih učinkov, ki jih lahko najbolj
učinkovito zagotovi prav mladinsko delo v vsej pestrosti
svojih oblik, vsebin in celo različnih pristopov in izhodišč.
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Solidarnostni projekti v okviru Evropske solidarnostne enote
imajo ravno ta namen. Z njimi lahko skupina mladih prevzeme pobudo za oblikovanje odgovora na čisto konkreten
izziv v svoji lokalni skupnosti. Kjer če nihče drug, vsaj sodelujoča skupina mladih pričakuje ne samo otipljiv rezultat
svojega dela, pač pa tudi želeni učinek v lokalni skupnosti
– tisto spremembo stanja, zaradi katere se jim zdi vredno
investirati svojo energijo v prostovoljne aktivnosti v okviru
projekta.
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Z vidika nacionalne agencije pa si pri
snovanju novega programa prizadevamo tudi, da prihodnja programa, tako
Erasmus+ kot Evropska solidarnostna
enota, ne bosta postavljala le pričakovanj po več učinkih, bolje dokumentiranih in v javnosti prisotnih učinkih izvajanja projektov v projektih, pač pa bosta
programa nudila tudi primerno podporo,
ki se bo izrazila tudi v finančnem vrednotenju dodeljene podpore iz programa.
To ne bo v tej zgodovini evropskih programov na področju mladine nič novega,

Pojem participacije
mladih v družbenem
življenju se znova
močno vrača v
način opisovanja
pričakovane vsebine
novih programov.

poseben prispevek za ta namen smo že poznali, a se je izgubil v valu poenostavitev
programa.
To nas vrne nazaj na zgoraj že zapisano. Na bolj sistematično predstavljanje, ob
vsaki priložnosti, kakšne učinke pravzaprav s svojim delom dosegamo. Na potrebo,
da lahko dosežene učinke dokumentiramo in jih tudi argumentiramo. Ter seveda,
da želene učinke vnaprej predvidimo, njihovemu doseganju prilagodimo aktivnosti
in s tem vedno znova iščemo najustreznejše poti za doseganje teh učinkov glede
na specifike ciljne populacije, glede na izzive, s katerimi se prav ta specifična
populacija v nekem konkretnem (lokalnem) okolju srečuje.

Z dokazi podprto načrtovanje mladinskih politik je eno
ključnih načel aktualne Strategije Evropske unije za mlade
2019–2027, ki se pomembno uresničuje preko evropskih
programov na področju mladine. Učinki programov so
ključen dejavnik njihovega izvajanja in jih lahko razumemo
in vrednotimo samo s primernim raziskovalnim pristopom
v mednarodnem kontekstu. Pionirsko vlogo pri tem igra
mednarodna raziskovalna mreža RAY, ki predstavlja steber
nadnacionalnega raziskovanja učinkov evropskih programov
na področju mladine in z njimi povezanega razumevanja
mednarodnega mladinskega dela. O njej smo se pogovarjali
s Carmen Teubl, koordinatorko mreže, ki svoje delo opravlja
v okviru koordinacijske pisarne RAY pri IZ – društvu za
spodbujanje raznolikosti, dialoga in izobraževanja, avstrijski
nacionalni agenciji za programa Erasmus+: Mladi v akciji in
Evropska solidarnostna enota.
ačnimo na začetku. Kaj je mreža RAY in kakšni
so bili razlogi za njeno vzpostavitev?
Ideja o skupnih nadnacionalnih raziskovalnih
aktivnostih v povezavi s programom Erasmus+:
Mladi v akciji, o kateri je leta 2008 razmišljalo
nekaj nacionalnih agencij in raziskovalcev, se je razširila in
pobudo je prevzela avstrijska nacionalna agencija za Erasmus+:
Mladi v akciji – bolj natančno združenje, ki jo vodi in se je takrat
imenovalo Medkulturni center (nem. Interkulturelles Zentrum,
op. prev.) – skupaj s svojim partnerjem v konzorciju, Institutom
za pedagoške vede Univerze v Innsbrucku. Ta dva partnerja
sta začela sodelovati z namenom znanstvenega spremljanja
na nacionalni ravni ob začetku programa leta 2007.
Mreža RAY (takrat v angleščini imenovana Research-based
Analysis of Erasmus+: Youth in Action) je bila nato ustanovljena
leta 2008, najprej z enim raziskovalnim projektom, anketami za
spremljanje programa Erasmus+: Mladi v akciji, v letu 2009. Od
takrat se je mreža razširila in trenutno vključuje 36 partnerskih
organizacij v 34 državah. Leta 2019 se je uradno preimenovala

foto: @ Emmi Kähkönen

Delo mreže RAY, ki je odprta in samoupravna mreža, od takrat usklajujeta
koordinacijska pisarna RAY (pri avstrijski nacionalni agenciji) in raziskovalna
koordinacija RAY (prej Univerza v Innsbrucku, od leta 2019 pa institut Genesis
(Institut za generacijsko in pedagoško
raziskovanje)).
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RAY je torej mreža več partnerjev, nacionalnih agencij
in spremljajočih raziskoval9
nih ustanov. Kako v taki
mreži poteka sodelovanje
in delo?
Kot omenjeno, je trenutno
vključenih 36 nacionalnih agencij in njihovih raziskovalnih partnerjev. Ti izvajajo
nacionalne raziskave (npr. študije primerov) v svojih državah in/ali nudijo potrebne podatke za, na primer, ankete za
spremljanje ali druge raziskave, ki se jih
nato uporabi v mednarodnih raziskavah
in povezanih poročilih. Poleg tega se
lahko vsak partner v mreži RAY odloča o
nadaljnji uporabi nacionalnih in mednarodnih izsledkov v različne (raziskovalne)
namene, za razvoj povezanih aktivnosti
ali komunikacijo na nacionalni ravni.
Člani mreže RAY se sestanejo enkrat letno za razpravo o trenutnih ugotovitvah
raziskav, razvoj nadaljnjih idej in tematik ter odločanje o nadaljnjih aktivnostih
mreže.
Tako imenovana koordinacijska skupina
RAY, ki jo sestavljata dva sopredsedujoča, ki ju imenuje mreža in zastopata
nacionalne agencije oziroma raziskovalne partnerje, ter predstavnika koordinacijske pisarne RAY (pri avstrijski
nacionalni agenciji) in raziskovalne koordinacije (Genesis), pa se sestaja še
dodatno dvakrat letno.

foto: @ Emmi Kähkönen

V vmesnem času na primer koordinacijska pisarna RAY organizira dodatne dogodke
ali konference v povezavi z ugotovitvami ter interne sestanke delovnih skupin za
različne raziskave. Splošne informacije o koordinaciji, raziskovanju in aktivnostih
mreže se (npr. v obliki obvestilnikov) redno deli z mrežo in drugimi deležniki.
Mreža RAY je predana tesnemu sodelovanju s celotno mrežo nacionalnih agencij
evropskih programov na področju mladine in Evropsko komisijo.
Poleg tega se skozi celo leto izvaja aktivnosti informiranja (o raziskavah), da se
zagotovi vidnost ugotovitev mreže RAY. Rezultati in ugotovitve so torej predstavljeni
na različnih dogodkih evropskega mladinskega polja in v sektorju mladinskih politik,
pa tudi preko drugih komunikacijskih kanalov (npr. družbena omrežja).

• intervju •

Carmen Teubl,
koordinatorka mreže
RAY: »Rezultati raziskav
programa Erasmus+:
Mladi v akciji kažejo,
da program deluje!«

v Research-based Analysis of European
Youth Programmes (na raziskovanju osnovana analiza evropskih programov za
mladino) in zdaj vključuje tudi raziskovanje v povezavi z Evropsko solidarnostno
enoto. Motivacija za vzpostavitev je bila
po eni strani ugotavljanje, kakšen učinek
in potencial dejansko ima program, saj je
bilo v tistem času na voljo le malo kazalnikov glede vplivov programa, hkrati pa
izboljšanje vidnosti programa. Po drugi
strani pa je glavni namen mreže RAY
prispevati k boljšemu razumevanju in razvoju mednarodnega mladinskega dela
in učnih mobilnosti mladih ter z dokazi
podprt razvoj politik na področju mladine po Evropi.

Osrednji cilj mreže RAY je prispevati k boljšemu razumevanju mednarodnega
mladinskega dela in učnih mobilnosti mladih. Zdi se, da sta glavna načina za
doseganje tega raziskovanje in komuniciranje.
Mreža RAY je odprta za komunikacijo, izmenjavo in sodelovanje z drugimi partnerji in akterji na področju mednarodnega mladinskega dela, učne mobilnosti
in solidarnostnih aktivnosti, zlasti oblikovalci politik, izvajalci in raziskovalci na
področjih (mednarodnega) mladinskega dela, izobraževanja, usposabljanja in v
povezanih sektorjih.
Na dokazih osnovano raziskovanje lahko prispeva k zagotavljanju in razvoju kakovosti pri izvajanju programa ter nadaljnjemu razvoju politike oziroma politik na

foto: @ Emmi Kähkönen

foto: © 2019 Bernadette Reiter Fotografie
foto: @ IZ-Vielfalt, Dialog, Bildung

Mojca Mayr,
zunanja sodelavka Movita

Mednarodna raziskovalna mreža RAY
predstavlja steber nadnacionalnega
raziskovanja učinkov evropskih
programov na področju mladine in
z njimi povezanega razumevanja
mednarodnega mladinskega dela.
O mreži RAY smo se pogovarjali s
Carmen Teubl, koordinatorko mreže.

Z

foto: @ Emmi Kähkönen
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Kako poteka raziskovanje znotraj mreže RAY? Kakšna
je osnovna struktura metodoloških pristopov in vsebina
raziskav?
Leto 2019 je bilo kar veliko leto za mrežo RAY, saj je istočasno teklo kar sedem raziskovalnih projektov.
Za redno izvajani projekt Spremljanje programa Erasmus+:
Mladi v akciji (RAY-MON) se je začel nov cikel spletnih anket
s prvim krogom v jeseni 2019 (drugi krog se bo izvedlo spomladi letos). Objavljene pa so bile tudi končne ugotovitve
cikla 2017/2018 raziskave RAY-MON.

Na primer 95 % vodij projektov pravi, da
mladi z udeležbo v programu razvijajo
ključne kompetence.
Ko o tem povprašate udeležence projektov, prav tako to potrdijo – kot najpomembnejše omenjajo večjezičnost ter
osebnostno, družbeno in učno kompetenco, pa tudi medkulturne in državljanske kompetence.

Leta 2019 sta se zaključili dve dolgoročni študiji in objavljeni
in predstavljeni sta bili končni poročili – Razvoj kompetenc in zmogljivosti v programu Erasmus+: Mladi v akciji
(RAY-CAP) in Dolgoročni učinki programa Erasmus+: Mladi
v akciji na participacijo in aktivno državljanstvo (RAY-LTE).

Še ena ključna ugotovitev, ki poudarja
enega od ciljev programa, je prispevek
k razvoju kakovosti mladinskega dela in
vključenih akterjev.
Koristi ima tudi mladinski sektor in mladinske organizacije, na primer preko izgradnje in krepitve partnerstev in mrež
ali preko prenosa znanja in deljenja
dobrih praks znotraj organizacij ter med
državami in na evropski ravni.

Mednarodna poročila za RAY-MON
2017/2018, RAY-CAP in RAY-LTE najdete tukaj:
www.researchyouth.eu/results-erasmusyouth-in-action.
Poleg tega smo uvedli štiri nove raziskovalne projekte: Učinek, vloga in potencial strateških partnerstev
(ključni ukrep 2) (RAY-INNO), Pristopi k vzgoji in učenju
za participacijo in aktivno državljanstvo v programih EU
za mladino (RAY-PART), Strategije in prakse za razvoj
organizacij v evropskem mladinskem sektorju (RAY-LEARN) ter Spremljanje programa Evropska solidarnostna
enota (RAY-SOC). Pri slednjem še nismo izvajali anket – z
njimi bomo začeli jeseni letos – opravili pa smo pripravo
anket in povezanih opomb glede koncepta raziskave
ter (s kvalitativno raziskovalno metodologijo) izvedli
predhodno študijo (v okviru širše študije o solidarnosti za
podporni center za Evropsko solidarnostno enoto).
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To so samo nekatere ugotovitve in rezultati med mnogimi drugimi – več o
njih bodo povedali moji kolegi iz raziskovalne ekipe za mednarodno raven.
Več informacij pa lahko najdete tudi na
naših najaktualnejših informativnih listih
o najnovejših ugotovitvah raziskave RAY-MON: https://www.researchyouth.eu/
facts-and-figures.
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Kateri pa so nadaljnji koraki? Kako se
rezultate uporabi in ovrednoti ter kdo
jih uporablja? So rezultati raziskav zadnji korak ali samo začetek obširnejšega
procesa?
Seveda, smo šele na začetku. Novo programsko obdobje za evropska programa
za mladino z začetkom v letu 2021 prina-

Način raziskovanja je odvisen od posameznega raziskovalnega projekta, v splošnem pa se uporablja kombinacijo
kvantitativnih in kvalitativnih raziskovalnih metod in orodij.
Na primer pri spremljanju RAY-MON se izvaja spletno anketo v 29 jezikih za udeležence in vodje projektov / člane
organizacijskih ekip. Pri drugih raziskovalnih projektih, na
primer RAY-INNO ali RAY-PART, pa se uporablja kvalitativne
intervjuje in/ali fokusne skupine z različnimi akterji, vključenimi v projekte in upravičene organizacije (udeleženci, vodja
projekta, člani odbora in osebje, trenerji, drugi deležniki
itd.), ter druge metodološke pristope.
Lahko z nami delite nekaj najpomembnejših rezultatov
raziskav, ki so bili doseženi z dejavnostmi mreže RAY?
Mogoče je zelo splošna izjava, ampak najnovejši rezultati raziskav jasno kažejo, da program deluje. Ugotovitve
raziskav RAY1 jasno kažejo, da dosega svoje cilje, kot so
1 Gl. researchyouth.net/mon.

Mreža RAY je odprta
za komunikacijo,
izmenjavo in
sodelovanje z
drugimi partnerji
in akterji, zlasti
oblikovalci
politik, izvajalci in
raziskovalci.

Na dokazih
osnovano
raziskovanje
prispeva h
kakovosti
programa ter
nadaljnjemu
razvoju politik
na področju
mladine.
ša tudi nove in zanimive izzive in priložnosti za mrežo RAY in njene raziskave.
Eden od mnogih naslednjih korakov: Načrtovali smo odprto konferenco mreže,
kjer bi delili in povezali najnovejše ugotovitve raziskav RAY in drugih ključnih
raziskav na področju mladine, skupaj
z raziskovalci, nacionalnimi agencijami,
deležniki mladinskih politik in drugimi
akterji mladinskega polja pa bi tudi razpravljali in opredelili vrzeli in potrebe po
raziskovanju na evropskem mladinskem
področju v naslednjem desetletju. Žal
zaradi trenutne situacije s pandemijo covida-19 konference ne moremo izvesti
maja 2020. Preveriti moramo, katero
platformo bi lahko uporabili, da vseeno
naslovimo ideje in cilje za njo. Prepričana sem, da bomo našli tak ali drugačen
način, da konferenco izvedemo kasneje
ali da načrtujemo kake druge aktivnosti
v povezavi z njo v bližnji prihodnosti.
Seveda pa se veselim tudi že prvih rezultatov raziskave o izvajanju programa
Evropska solidarnostna enota.
Nekako v začetku maja bomo zagnali
tudi novo spletno stran mreže RAY z
novim oblikovanjem, kjer bodo predstavljena najnovejša dejstva in podatki ter
še mnogo drugih zanimivih informacij.

genesis

Institut ür Generationen- und Bildungsforschung
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na primer spodbujanje neformalnega
učenja, krepitev medkulturnega dialoga
in vključenosti ter spodbujanje sodelovanja mladih družbenem in demokratičnem življenju.

foto: @ Emmi Kähkönen
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področju mladine. Poleg tega pa lahko ključno prispeva,
ko gre za priznavanje neformalnega učenja v in preko aktivnosti, ki so povezane s področjem mladine.

Prof. dr. Tomaž Deželan, asist. Nina Vombergar,
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede

Program Erasmus+:
Mladi v akciji
je program za
posameznike, še
posebej tiste z manj
priložnostmi

v žarišču
Vroča tema te izdaje Mladja so rezultati
raziskav in analiz programa Erasmus+:
Mladi v akciji, ki so se v preteklih letih
izvajale na nacionalni in nadnacionalni
ravni. V žarišču predstavljamo rezultate
analiz učinkov programa, učinkov
programa na participacijo in aktivno
državljanstvo udeležencev ter učinkov
programa na razvoj kompetenc in
izgradnjo kapacitet v mladinskem
delu. Prispevke so za Mladje pripravili
vodilni raziskovalci mreže RAY na
nacionalni in nadnacionalni ravni. Za
konec pa predstavljamo še rezultate
ločene raziskave vpliva prostovoljskih
aktivnosti na zaposljivost mladih.

pomočjo štirih centralno razdeljenih spletnih vprašalnikov, ki
so si sledili od leta 2015 do leta 2018. V nadaljevanju predstavljamo ključne izsledke, do katerih smo prišli s pomočjo
zastavljenega metodološkega pristopa.
Izsledki transnacionalne analize učinkov programa
Erasmus+: Mladi v akciji (RAY-MON)
AJ JE RAY-MON IN ZA KAJ SI
PRIZADEVA
V okviru mreže RAY,1 v kateri sodeluje 34
držav partneric, smo v preteklih štirih letih
izvajali projekt RAY-MON,2 ki se je osredotočal na spremljanje programa Erasmus+: Mladi v akciji.
Namen tega projekta je prispevati k razvoju prakse na
področju mednarodne učne mobilnosti, državljanstva
in mladinskega dela, prispevati k izboljšanju izvajanja
samega programa ter zagotavljati izsledke za zasnovo
in izvedbo naslednje generacije programa. Na splošno
bi lahko dejali, da si projekt predvsem prizadeva nuditi strokovne in na podatkih utemeljene podlage za
kakovostno zasnovo in izvajanje programa Erasmus+:
Mladi v akciji, za razvoj mladinske politike in za boljše
razumevanje mednarodne učne mobilnosti mladih. Z
namenom doseganja teh ambicioznih ciljev smo raziskovali, kakšne učinke imajo financirani projekti znotraj
programa Erasmus+: Mladi v akciji na udeležence projekta, sodelujoče organizacije in lokalno okolje, v katerem se ti projekti odvijajo. Prav tako nas je zanimalo,
kako je z dostopnostjo programa za različne kategorije
mladih, kakšen je profil udeležencev projektov ter kako
organizacije izvajajo projekte in s katerimi izzivi se pri
tem srečujejo. Na ta vprašanja smo iskali odgovore s

K

1 Mreža RAY (Research-based analysis of European Youth Programmes) je
odprta, samoupravna evropska raziskovalna mreža nacionalnih agencij in njihovih raziskovalnih partnerjev. Glavni cilj mreže RAY je prispevati k boljšemu
razumevanju mednarodnega mladinskega dela in učne mobilnosti mladih ter
s tem k razvoju politik na področju mladine v Evropi.
2 Angl. Research-based analysis and monitoring of Erasmus+: Youth in Action
(RAY-MON).

KAJ SE PRIČAKUJE OD PROGRAMA IN
KAKŠNI SO
NJEGOVI UČINKI
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Udeleženci projektov v prvi vrsti kot razloge za
sodelovanje v projektu navajajo pridobivanje
novih izkušenj in vzpostavljanje stikov z ljudmi iz
drugih kultur ali držav. To sovpada tudi s poročanjem udeležencev po končanih aktivnostih v okviru projektov, kjer
izpostavljajo visoke ravni pridobljenega znanja o kulturni
dimenziji države gostiteljice in kompetenc sodelovanja z
ljudmi z drugačnim kulturnim ozadjem. To ujemanje med pričakovanji in dejanskimi izkušnjami udeležencev s sodelovanjem v aktivnostih projektov botruje tudi zelo pozitivnemu
splošnemu mnenju o projektih, saj je veliko udeležencev
izrazilo prepričanje, da bi sodelovanje v projektu priporočili
tudi drugim. Pri tistih, ki so bili najbolj intenzivno vpeti v samo
izvajanje projekta, se najbolj kažejo pridobljene sposobnosti dobrih odnosov s posamezniki iz drugih kulturnih okolij,
sporazumevanja v tujem jeziku in delovanja v mednarodnih
ekipah. Ti prav tako poudarjajo, da so s sodelovanjem v aktivnostih projekta močno okrepili sposobnost izvajanja mednarodnih projektov na področju mladine, predvsem ko gre
za izvajanje neformalnega izobraževanja.
Analiza je pokazala tudi, da je ne glede na profil udeležencev pomemben učinek projektov povečana motivacija za
učenje tujih jezikov, saj se obzorja udeležencev razširijo, s
tem pa tudi njihove karierne in vsesplošne profesionalne
ambicije. Na osebnostni ravni to pomeni, da udeleženci projektov postajajo vse bolj samozavestni, kar je tudi posledica
poročane višje zmožnosti soočanja z novimi situacijami v
eno- ali večkulturnem kontekstu. Kaže se tudi vpliv projektov na sodelujoče organizacije, saj so projekti močno pripomogli k bolj kakovostnim in številčnejšim partnerstvom ter

k večjemu prenosu znanja in praks, ki
se v precejšnji meri znotraj organizacij
tudi uvajajo.
Prav tako zelo pomembna ugotovitev,
ki izhaja iz raziskovanja učinkov programa Erasmus+: Mladi v akciji, je ta,
da ima program precej večji učinek na
mlade z manj priložnostmi v primerjavi s tistimi mladimi, ki katere od oblik
družbeno-ekonomske deprivacije ne
občutijo. Ta razlika se kaže predvsem
vzdolž dimenzije kompetenc, ki so pomembne za lažji vstop na trg dela in za
večji karierni uspeh (npr. zaposljivost),
saj mladi z manj priložnostmi zelo očitno tovrstne priložnosti za učno mobilnost izkoriščajo za zmanjševanje razlik
med njimi in njihovimi kolegi, ki so bile
povzročene bodisi s formalnim izobraževalnim sistemom bodisi z dejstvom,
da so bile mladim brez deprivacij s
strani družine ali širšega okolja ponujene številne dodatne priložnosti.
Ena od pomembnih ugotovitev, ki izhaja iz raziskovanja izvajanja projektov v
okviru programa Erasmus+:
Mladi v akciji, je trajnost nekaterih učinkov projektov.
Vzdrževanje stikov s posa13
mezniki in organizacijami, ki
so bili vzpostavljeni v okviru
projekta, ter krepitev partnerskega sodelovanja sta
pomembni dolgoročni posledici projektne udeležbe. V kontekstu mladinskega dela pa program pomembno prispeva tudi k trajni krepitvi kompetenc
mladinskega dela, predvsem ko gre za
metode neformalnega izobraževanja.
Ugotovimo lahko tudi, da udeležba v
projektih pozitivno vpliva na mnenje,
ki ga imajo udeleženci o Evropski uniji. Dve petini slovenskih udeležencev
projektov namreč po izvedenih aktivnostih gleda na Unijo z večjo naklonjenostjo, kar pa je še vedno manj od
evropskega povprečja, ki znaša kar
polovico.
IZZIVI PROGRAMA ERASMUS+:
MLADI V AKCIJI
Program Erasmus+: Mladi v akciji izkazuje številne pozitivne kratkoročne
in dolgoročne učinke na udeležence,
organizacije in širše sistemsko okolje.
Vseeno pa se sooča tudi z nekaterimi izzivi. Eden od njih je pridobivanje
novih udeležencev v programu, ki je
iz leta v leto manjše. Če je bilo leta
2015 še dobra polovica udeležencev v
projektih takih, ki so v aktivnostih pro-

grama sodelovali prvič, pa je bilo leta
2017 takih udeležencev le še za dobro
tretjino. Naslednji izziv je vsesplošna
tendenca po precenjevanju učinkov
programa, ki po vsej verjetnosti izhaja
tudi iz velikih pričakovanj, ki jih imajo
različni deležniki od programa Erasmus+: Mladi v akciji. Rezultati namreč
kažejo, da so snovalci projektov in tisti,
ki so v izvajanje projektov najbolj vključeni, prepričani v to, da njihovi projekti
dosegajo precej močnejše učinki kot
dejansko jih. To velja še posebej za
kompetence s področja ustvarjanja
medijskih vsebin ter digitalne in politične pismenosti.
Pri tem je potrebno poudariti, da tu ne
gre za slabo načrtovanje ali izvajanje
programa. Gre v večji meri za posledico dejstva, da tako omejene intervencije v posameznikovo življenje ne morejo povzročiti daljnosežnih in globokih
posledic, kot jih lahko razberemo iz nekaterih kazalnikov programa in iz želja
političnih odločevalcev. Posledično so
izvajalci projektov implicitno nagnjeni k

poročanju o močnejših učinkih, čeprav
za to ni oprijemljivih dokazov.
PROGRAM ERASMUS+: MLADI V
AKCIJI JE USPEŠEN
V skladu s povedanim lahko glede na
izmerjene učinke na različne skupine
udeležencev, organizacije in sistemsko
okolje program Erasmus+: Mladi v akciji
ocenimo za zelo uspešnega.
Tega ne more spremeniti niti dejstvo,
da so njegovi učinki nekoliko manjši,
ko gre za organizacijsko in sistemsko
raven. Program namreč močno prispeva k razvoju solidarnosti med mladimi,
spodbuja medkulturni dialog ter pomembno krepi ključne kompetence
mladih za uspešno delovanje na trgu
dela in v politični skupnosti. Prav tako
zelo pozitivno deluje na mlade z manj
priložnostmi, saj se učinki programa,
predvsem ko gre za preseganje kompetenčnih zaostankov, ki so vsaj delno
povezani z njihovo deprivacijo, kažejo
še močneje ravno pri tej skupini posameznikov.

Viri:
Böhler, J., Fennes, H., Karsten, A., Mayerl, M., Pitschmann, A., Lee Roth, C. 2019. Exploring Erasmus+ Youth in Action: Effects and outcomes of the ERASMUS+ Youth in Action
Programme from the perspective of project participants and project leaders: Transnational Analysis 2017/2018: Main findings.
Böhler, J., Fennes, H., Karsten, A., Mayerl, M., Pitschmann, A., Lee Roth, C. 2019. Research report RAY-MON: Effects and outcomes of the Erasmus+ Youth in Action Programme
from the perspective of project participants and project leaders: Transnational Analysis:
Survey waves 2017/2018. Dunaj: Generation and Educational Science Institute.
Research-based Analysis and Monitoring of Erasmus+: Youth in Action Programme
(RAY). (b. d.). Dostopno prek https://www.researchyouth.eu/results-erasmus-youth-inaction
Research-based analysis of European Youth Programmes. 2019. RAY-MON: Key findings:
Second survey wave of the current programme generation: autumn 2017/spring 2018.
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Kot eden najbolj vidnih učinkov projektov Erasmus+: Mladi v akciji se kaže
porast zaupanja v sodržavljane oziroma ljudi okoli sebe. Čeprav se na prvi
vtis lahko zdi, da gre za bolj ali manj zanemarljiv učinek, pa to nikakor ne drži.
Zaupanje v ljudi okoli sebe in lastno
skupnost je temeljnega pomena za
delujočo demokratično politično skupnost ter osnova za preseganje individualizma in delovanje v skupno dobro.
Glede na omejeno naravo in kratkotrajnost aktivnosti, ki jih program ponuja,
je zabeležen učinek povsem nepričakovan in izjemen.

Prof. dr. Tomaž Deželan, asist. Nina Vombergar,
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede

Državljani sveta z
večjim zaupanjem
v sodržavljane
in boljšim
razumevanjem
lastne vloge v
skupnosti
AMEN PROJEKTA RAY-LTE IN KRATEK
OPIS RAZISKOVALNEGA PRISTOPA
V okviru mreže RAY,1 ki ima sicer 34 sodelujočih držav, smo poleg splošnega
merjenja učinkov programa Erasmus+:
Mladi v akciji (RAY-MON), izvajali tudi študijo merjenja
učinkov istega programa na razvoj kompetenc s področja aktivnega državljanstva in participacije mladih v
družbi in politiki (RAY-LTE).2 V tej študiji je sodelovalo 10
članic mreže RAY,3 osredotočili pa smo se na zbiranje
dokazov o razvoju kompetenc s pomočjo neformalnega in priložnostnega učenja v okviru mladinskih izmenjav, evropske prostovoljske službe, strukturiranega dialoga in mobilnosti mladinskih delavcev, predvsem za
potrebe oblikovalcev politik, delodajalcev in za splošno javnost. Pomemben vidik raziskave je predstavljalo
tudi ugotavljanje povezanosti participacije in aktivnega državljanstva z izobraževalnimi in poklicnimi potmi.
Študija je sicer temeljila na prepletu kvantitativnih in
kvalitativnih metod, saj smo tri serije spletnih anket z
udeleženci projektov (eno pred aktivnostjo, drugo dva
meseca po aktivnosti in tretjo eno leto po aktivnosti)
kombinirali s tremi serijami poglobljenih družboslovnih
intervjujev z izbranimi udeleženci istih projektov,4 in sicer pred aktivnostjo, eno leto po aktivnosti in tri leta po
aktivnosti.

N

1 Mreža RAY (Research-based analysis of European Youth Programmes) je odprta, samoupravna evropska raziskovalna mreža nacionalnih agencij in njihovih
raziskovalnih partnerjev. Glavni cilj mreže RAY je prispevati k boljšemu razumevanju mednarodnega mladinskega dela in učne mobilnosti mladih ter s tem k
razvoju politik na področju mladine v Evropi.
2 Analiza kratkoročnih in dolgoročnih učinkov sodelovanja v programu Erasmus+: Mladi v akciji na aktivno državljanstvo ter participacijo v družbi in politiki
(angl. Long Term Effects of Erasmus+: Youth in Action on active citizenship and
participation).
3 Poleg Slovenije še Avstrija, Češka, Estonija, Finska, Madžarska, Nemčija, Italija, Malta in Švedska.
4 V Sloveniji je bilo 15 udeležencev takih, ki so bili intervjuvani znotraj vseh
treh serij intervjujev. V prvem intervjuju smo jih zajeli 21, v drugem jih je od teh
sodelovalo 19, za tretjo serijo pa so odpadli še dodatni štirje.

Nezanimanje za institucionalno politiko, kozmopolitski
čut in večje zaupanje v ljudi okoli sebe
Raziskava je pokazala, da se slovenski udeleženci projektov Erasmus+: Mladi v akciji najbolj
zanimajo za družbena in okoljska vprašanja, naj14
manj pa za gospodarska in politična vprašanja,
kar se z udeležbo v projektih vidno ne spremeni.
Ti posamezniki namreč kljub izkušnjam in znanju,
ki so ga pridobili tekom udeležbe v projektnih aktivnostih, ohranjajo nizko raven zanimanja za gospodarska
in politična vprašanja. Lahko bi dejali, da jih institucionalna
politika ne zanima, kar pravzaprav velja za celotno populacijo mladih med 15. in 29. letom starosti. To se kaže s precej
nizko stopnjo njihovega zaupanja v institucije, tudi ko gre
za institucije Evropske unije. Imajo pa ti posamezniki precej
širši družbenopolitični čut, ki ga v današnji družbi – prežeti
s politično polarizacijo in krčenjem politike na raven ozkih
in izključujočih nacionalnih skupnosti – močno primanjkuje.
V zelo visoki meri imajo namreč izostren kozmopolitski čut
– približno tri četrtine se jih namreč počuti državljane sveta
– šele nato pa pri anketirancih sledi občutek državljanstva
njihove države in nato – še vedno kar pri polovici – se anketiranci počutijo Evropejci. To razmerje je na splošno pri
mladih, še posebej pa pri celotni populaciji, precej bolj v prid
lokalnim in nacionalnim oblikam državljanstva.

Slovenski udeleženci
mednarodnih
projektov se
najbolj zanimajo
za družbena in
okoljska vprašanja.

Pri analizi poglobljenih družboslovnih
intervjujev pride še bolj do izraza dejstvo, da slovenske udeležence projektov precej bolj kot institucionalna
politika zanimajo družbene zadeve,
predvsem zdravje in socialni položaj
ljudi, vprašanja okolja in trajnostnega
razvoja, človekove pravice, multikulturnost, položaj beguncev ter priložnosti
za mlade in njihova vključenost.
Pri slovenskih intervjuvancih smo zaznali tudi močno
zanimanje za Evropo in za15
deve, povezane z Evropo
in Evropsko unijo, čeprav
je bila raven poistovetenja
z evropskostjo precej nižja.
Natančneje, čeprav se jih je le okoli pet
od desetih počutilo Evropejce, se jih je
za zadeve Evrope oziroma Evropske
unije zanimalo kar devet od desetih.
Intervjuji tudi razkrivajo, da se pri udeležencih projektov Erasmus+: Mladi v
akciji kot posledica udeležbe v projektnih aktivnostih povečujejo kompetence participacije v družbenem in političnem življenju. Ta sprememba je bila
zaznana pri dobri polovici udeležencev, kronski dokaz tega pa je celo višja stopnja udeležbe na volitvah, kar je
še posebej nepričakovana posledica
udeležbe v aktivnostih teh projektov.
Da ne gre zgolj za naključje, kaže tudi
povišana stopnja nekonvencionalne
politične participacije, ki se na primeru slovenskih intervjuvancev prav tako
močno kaže. Če se je pred projektnimi
aktivnostmi v povprečju manj kot eden
od desetih udeležencev posluževal
nekonvencionalnih oblik politične participacije, pa je bilo po tretjem intervjuju tri leta po aktivnosti takšnih kar
polovica.
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Pri analizi poglobljenih družboslovnih intervjujev pride še bolj do izraza dejstvo, da slovenske
udeležence projektov precej bolj kot institucionalna politika zanimajo družbene zadeve,
predvsem zdravje in socialni položaj ljudi, vprašanja okolja in trajnostnega razvoja, človekove
pravice, multikulturnost, položaj beguncev ter priložnosti za mlade in njihova vključenost. Pri
slovenskih intervjuvancih smo zaznali tudi močno zanimanje za Evropo in zadeve, povezane z
Evropo in Evropsko unijo, čeprav je bila raven poistovetenja z evropskostjo precej nižja.
Natančneje, čeprav se jih je le okoli pet od desetih počutilo Evropejce, se jih je za zadeve Evrope
oziroma Evropske unije zanimalo kar devet od desetih.
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zanemarljiv učinek, pa to nikakor ne drži. Zaupanje v ljudi okoli sebe in lastno skupnost je
temeljnega pomena za delujočo demokratično politično skupnost ter osnova za preseganje
individualizma in delovanje v skupno dobro. Glede na omejeno naravo in kratkotrajnost
aktivnosti, ki jih program ponuja, je zabeležen učinek povsem nepričakovan in izjemen.

Intervjuji tudi razkrivajo, da se pri udeležencih projektov Erasmus+: Mladi v akciji kot
posledica udeležbe v projektnih aktivnostih povečujejo kompetence participacije v družbenem
in političnem življenju. Ta sprememba je bila zaznana pri dobri polovici udeležencev, kronski
dokaz tega pa je celo višja stopnja udeležbe na volitvah, kar je še posebej nepričakovana
posledica udeležbe v aktivnostih teh projektov. Da ne gre zgolj za naključje, kaže tudi povišana
stopnja nekonvencionalne politične participacije, ki se na primeru slovenskih intervjuvancev
prav tako močno kaže. Če se je pred projektnimi aktivnostmi v povprečju manj kot eden od
desetih udeležencev posluževal nekonvencionalnih oblik politične participacije, pa je bilo po
tretjem intervjuju tri leta po aktivnosti takšnih kar polovica.
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Pri tem je potrebno omeniti, da ta porast ni nujno zgolj in samo posledica udeležbe v aktivnostih
projektov Erasmus+: Mladi v akciji, je pa dejstvo, da ti projekti predstavljajo pomembno

MANJ ERASMUS+: MLADI V AKCIJI POMENI MANJ
SKUPNOSTI NA VSEH RAVNEH
Lahko bi dejali, da projekti Erasmus+: Mladi v akciji krepijo
same osnove demokratičnega državljanstva, ki v ospredje
postavlja sodelovanje pri odločanju o skupni usodi in ustvarjanje skupnega dobrega, pri tem pa ohranja kritično distanco do vsakokratnih oblastnikov ter bdi nad njihovimi individualističnimi in avtoritarnimi ambicijami. Prav tako prispevajo
k razmisleku o lastnih ambicijah in vlogi v skupnosti. So torej
dobra osnova za zavedanje o posameznikovem doprinosu
k demokratični politični skupnosti in generator večjega zaupanja v sodržavljane, kar pa še zdaleč ne pomeni večjega
zaupanja v tiste, ki to zaupanje pogosto zlorabijo (tj. oblastnike). Na ta del program Erasmus+: Mladi v akciji žal nima
vpliva.

Viri
Bárta, O., Fennes, H., Gadinger, S. 2019. RAY-LTE: Long-term effects of Erasmus+ Youth in Action on participation
and citizenship: Final Transnational Analysis 2019: Research Report on Interviews and Surveys between 2015 and
2018. Dunaj: Generation and Educational Science Institute.
Dostopno prek https://www.researchyouth.eu/download/?id=499
Bárta, O., Fennes, H., Gadinger, S. 2019. RAY-LTE: Longterm effects of Erasmus+ Youth in Action on participation
and citizenship: Main findings from interviews and surveys
between 2015 and 2018. Policy report. Dostopno prek
https://www.researchyouth.eu/download/?id=537
Deželan, T., Zimšek, M. Analiza učinkov sodelovanja v
programu E+: MVA na aktivno participacijo in državljanstvo
(RAY LTE CIT): Poročilo z analizo vseh treh krogov intervjujev v okviru LTE CIT
Research-based Analysis and Monitoring of Erasmus+:
Youth in Action Programme (RAY). (b. d.). Dostopno prek
https://www.researchyouth.eu/results-erasmus-youth-inaction
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Predhodna
izkušnja
mednarodne
mobilnosti
spodbuja
nadaljnje
udejstvovanje
v tovrstnih
projektih.

Prof. dr. Tomaž Deželan, asist. Katja Nacevski,
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede

Bolj kompetentni
in motivirani
mladinski delavci
pomenijo bolj
ambiciozno in
profesionalno
organizacijsko
okolje
Izsledki transnacionalne študije učinkov
programa Erasmus+: Mladi v akciji
na razvoj kompetenc in zmogljivosti
mladinskega dela (RAY-CAP)
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Pri tem je potrebno omeniti, da ta porast ni nujno zgolj in
samo posledica udeležbe v aktivnostih projektov Erasmus+:
Mladi v akciji, je pa dejstvo, da ti projekti predstavljajo pomembno priložnost za pridobitev političnega znanja in
kompetenc, ki so ključne za premoščanje praga iz politične
neaktivnosti v politično aktivnost. Ko znanje in kompetence
enkrat osvojimo, sodelovanje pa izkusimo, se namreč odpravijo pomembne prepreke za politično in družbeno participacijo. Gre namreč za vedenje, ki zahteva določeno raven
poznavanja družbeno-političnih institucij in procesov ter se
utrjuje s prakso. Kaže se tudi, da velika večina intervjuvancev na podlagi projektne izkušnje poišče nove priložnosti
za krepitev tovrstnih izkušenj in kompetenc – takih je kar
devet od desetih. Posledično lahko ugotovimo, da predhodna izkušnja mednarodne mobilnosti spodbuja nadaljnje
udejstvovanje v tovrstnih projektih, s čimer se utrjujejo temelji demokratičnega državljanstva, prav tako pa udeležence vodi k razmisleku o nadaljnji življenjski in karierni poti.
V povprečju jih namreč kar šest od desetih poroča, da je
sodelovanje v projektu prispevalo k spremembi njihovih življenjskih načrtov.
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AMEN PROJEKTA RAY-CAP IN KRATEK OPIS
RAZISKOVALNEGA
PRISTOPA
V okviru mreže RAY,1 v
kateri sodeluje 34 držav, smo poleg
splošnega merjenja učinkov programa
Erasmus+: Mladi v akciji (RAY-MON) ter
merjenja učinkov tega programa na razvoj kompetenc s področja aktivnega
državljanstva in participacije (RAY-LTE)
merili tudi, kako program vpliva na razvoj kompetenc in zmogljivosti mladinskega dela (RAY-CAP).2 V tej študiji je
sodelovalo 16 članic mreže RAY3, njen
namen pa je bil ugotoviti, kako se učni

N

1 Mreža RAY (Research-based analysis of European
Youth Programmes) je odprta, samoupravna evropska
raziskovalna mreža nacionalnih agencij in njihovih raziskovalnih partnerjev. Glavni cilj mreže RAY je prispevati
k boljšemu razumevanju mednarodnega mladinskega
dela in učne mobilnosti mladih ter s tem k razvoju politik
na področju mladine v Evropi.
2 Angl. Competence development and capacity building of youth workers and youth leaders involved in
training/support activities in Erasmus+: Youth in Action.
3 Poleg Slovenije še Avstrija, Češka, Estonija, Finska,
Madžarska, Nemčija, Italija, Malta, Nizozemska in Švedska. Nizozemska in Švedska sta se kasneje iz projekta
umaknili.

izidi, pridobljeni z udeležbo na usposabljanjih in podpornih aktivnostih, prenašajo v prakso ter kakšen je njihov vpliv
na sistem in organizacije. Študija je
temeljila na seriji treh polstrukturiranih
družboslovnih intervjujev z istimi osebami v treh različnih časovnih točkah,
in sicer pred aktivnostjo, dva meseca
po in eno leto po aktivnosti.4 Intervjuji
so bili analizirani s pomočjo posebnega protokola za analizo besedil, ki je
omogočal visoko stopnjo primerljivosti
med državami.
PRAGMATIČNI MOTIVI
UDELEŽENCEV IN BOLJ STRATEŠKI
MOTIVI, KO GRE ZA NJIHOVE
ORGANIZACIJE
Učinek Erasmus+: Mladi v akciji na razvoj mladinskega dela je v veliki meri
določen z ravnjo motivacije in pričakovanji, ki jih imajo udeleženci mobilnosti mladinskih delavcev, aktivnosti
transnacionalnega sodelovanja in stra4 V vsaki partnerski državi je bilo opravljenih 10–15 intervjujev z udeleženci. V Sloveniji je bilo 32 intervjuvancev, ki so bili pripravljeni sodelovati v vseh treh intervjujih (v prvem krogu intervjujev jih je bilo skupno 36, od
tega je v drugem krogu sodelovalo 34 intervjuvancev).

teških partnerstev, ko gre za usposabljanja mladinskih delavcev. Slovenski
udeleženci so v svojih motivih zelo
pragmatični in želijo pridobiti nova
znanja in pristope, ki so se izkazali za
uspešne v drugih državah in kulturnih
okoljih. Predvsem so osredotočeni na
pridobivanje oprijemljivih in takoj uporabnih metod in pristopov s področja
njihovega vsakdanjega delovanja. Lahko bi dejali, da udeleženci projektov
naslavljajo samozaznane lise v lastnem
poznavanju in delovanju v vlogi mladinskih delavcev, kar povzroča njihovo
skoraj pretirano poudarjanje takojšnje
vrednosti za prakso, ki pa ga oplemenitijo ambicije po višji ravni kompetenc
na področju tujih jezikov in medkulturnega dialoga.
Vendar pa glede udeležbe na usposabljanjih projektov Erasmus+: Mladi
v akciji nimajo pričakovanj zgolj posamezniki, temveč tudi njihove organizacije. Te podobno pričakujejo, da bodo
udeleženci iz njihovih vrst pridobili
nova znanja, ki se bodo prenesla na
druge dele organizacije in tako prispevala

k učinkovitejši izvedbi programa dela. Gre predvsem za pričakovanja o uspešnem prenosu novih idej, metod dela in
praks iz sorodnih organizacij na enega udeleženca, od tam
pa tudi na ostale dele organizacije, hkrati pa tudi za aktivno
mreženje, saj se od udeležencev pričakuje tudi pridobitev
stikov za vzpostavitev strateško pomembnih novih partnerstev za organizacijo. Včasih gre tudi za naslavljanje neposredne potrebe po krepitvi sposobnosti izvajanja drugega
projekta, ki se že izvaja v organizaciji, in ne gre toliko za
strateško kot za »gasilsko« odločitev.
UČINKI PREDVSEM NA POSAMEZNIKA, NATO NA
ORGANIZACIJO
Zadovoljstvo z izbranimi usposabljanji, ki so bila usmerjena
v krepitev mladinskega dela, je visoko, doseženi učinki pa
opazni, kar je nenazadnje pogojeno tudi s pragmatičnimi
pričakovanji udeležencev. Udeleženci so namreč z usposabljanji pridobili visoke ravni novega znanja, za katerega
pa so marsikateri pričakovali, da bo mestoma tudi nekoliko bolj uporabno »takoj in na tem mestu«. Gre za precej
običajno dojemanje usposabljanj kot pridobivanja orodij
za neposredno izvajanje aktivnosti v drugih organizacijskih
okoljih, kar načeloma ni namen usposabljanj. Ta so precej
bolj usmerjena v karierno rast mladinskih delavcev ter doseganje organizacijskih in sistemskih učinkov, kar zahteva bolj
abstraktne podlage, na katere se polaga praktične prijeme.
Vendar pa to ne spreminja dejstva, da je v povprečju več
kot devet od desetih udeležencev ocenilo usposabljanja za
zelo koristna, tako zase, še nekoliko bolj pa za samo organizacijo. Na splošno so se udeleženci najbolj krepili na

Prav tako so bili zaznani učinki izvedenih usposabljanj na
organizacije, iz katerih so prihajali udeleženci, saj so mnogi
udeleženci opazili spremembe pri izvajanju svojih vsakodnevnih aktivnosti znotraj organizacij, kar se je najpogosteje kazalo v višji stopnji angažiranosti in odgovornosti,
ponekod pa celo kot reorganizacija delovnih procesov. Pri
slabi tretjini organizacij smo zaznali celo spremembo ciljev
samih organizacij, saj je udeležba na usposabljanjih predstavljala takšne kvalitativne spremembe dela v organizaciji,
da se je povečala tudi njihova ambicioznost. Te kvalitativne
spremembe so se še posebej pojavljale na področju razumevanja ciljnih skupin in komuniciranja z njimi ter vsesplošni
višji ravni profesionalizacije dela, predvsem ko gre za delo
v mednarodnih okoljih. Primer take spremembe ponazarja
tudi izjava ene od udeleženk: »… prej si ne bi upali na ta specifičen cilj … Vedeli smo, da imamo
premalo znanja, da ta projekt zahteva znanja oz.
18
predvsem izkušenj. Po tem treningu teh pomislekov ni več.«
PRENOS ZNANJA IN OMEJITVE, KI SO S TEM
POVEZANE
Pomemben element programa Erasmus+: Mladi v akciji, ko
gre za krepitev mladinskega dela, predstavlja uravnoteženje učinkov na posameznika s sistemskimi in organizacijskimi učinki. Zato je prenos znanja z udeleženca na druge dele
organizacij in širši sistem prav tako pomemben kot samo usvajanje znanja. Najpogosteje udeleženci delijo svoje znanje
z drugimi preko sestankov, kolegijev in tudi krajših predsta-

vitev oziroma predavanj. Močan dejavnik prenosa znanja je tudi projektno
delo, saj se z izvajanjem projektnih
aktivnosti novo znanje in pristopi implicitno prenašajo na druge dele organizacije in okolje, kjer se projekt izvaja.
Izjemoma se organizacije odločajo
tudi za izvedbo delavnic in posvetov
za lokalno okolje ter tako predstavijo
nova znanja in pristope, ki niso omejeni zgolj na mladinsko delo. Seveda ne
gre spregledati dejstva, da nekatera
organizacijska in sistemska okolja ne
kažejo interesa po novih znanjih, metodah in pristopih mladinskega dela,
kar posameznike iz teh okolij močno
omejuje, saj to, da »ni bilo odziva«,
kot se je izrazil eden od udeležencev,
močno zavira motivacijo in karierno
rast mladinskih delavcev, posledično
pa tudi sistemsko krepitev in profesionalizacijo mladinskega dela. Seveda je
to povezano tudi z odrekanji, ki so povezana z usposabljanji, saj kadrovske,
časovne in finančne omejitve marsikateremu posamezniku in/ali organizaciji
velevajo, da se usposabljanj ne udeležujejo ali pa jih izbirajo zelo
restriktivno.

članstva, širjenju področja dela ter posledično pomembnim organizacijskim in
strukturnim spremembam, ki bi jih lahko opredelili kot višjo stopnjo profesionalizacije mladinskega dela. Ti učinki, ki jih v precejšnji meri lahko povezujemo s
programom Erasmus+: Mladi v akciji, so bili doseženi z načrtnim vlaganjem organizacij v svoje kadrovske potenciale, predvsem pa z odrekanjem in motivacijo
samih mladinskih delavcev, ki so s krepitvijo lastnih kompetenc in skrbjo za lastni
karierni razvoj vidno preoblikovali tudi svoje organizacije in njihovo organizacijsko kulturo. Da bi preprečili odliv tega znanja v druge sektorje in zagotovili nadaljnjo profesionalizacijo mladinskega dela, je tako nujno, da program – in tudi vsi
ostali relevantni nacionalni in transnacionalni programi – ohrani obstoječo raven
vlaganja v kadre, hkrati pa z bolj sistemskimi oblikami financiranja organizacij mladinskega dela poskrbi tudi, da se ta kader ne bo prelival v konkurenčne sektorje,
kjer je za razvoj karier zaposlenih bolj poskrbljeno.
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Slovenski udeleženci
želijo pridobiti nova
znanja in pristope, ki so
se izkazali za
uspešne v drugih
državah in kulturnih
okoljih.

področjih dela z ranljivimi skupinami in skupinskega dela,
hkrati pa so usposabljanja imela pomemben vpliv tudi na
krepitev medkulturnih in jezikovnih kompetenc, še posebej
v kontekstu mednarodnega mladinskega dela. Omeniti gre
tudi ugotovitev, da čeprav možnost mreženja za pridobitev
strateško pomembnih partnerstev predstavlja enega od
pomembnih motivov organizacij, udeleženci temu tekom
usposabljanj ne posvečajo pretirane pozornosti in se raje
osredotočajo na same aktivnosti usposabljanj. Prav tako se
mladinski delavci med seboj tudi že v precej veliki meri poznajo in ne pridejo pogosto v situacijo, ko spoznajo potencialne nove partnerje z istega interesnega področja.
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PROFESIONALEN KADER
POMENI PROFESIONALEN
SEKTOR, VENDAR LE
OB PREDPOSTAVKI
KONSTANTNEGA VLAGANJA VANJ
Na splošno bi lahko dejali, da vključenost v aktivnosti Erasmus+: Mladi v
akciji, ki so usmerjene v krepitev mladinskega dela, za mladinske delavce in
organizacije, ki izvajajo mladinsko delo,
pomeni priložnost vpogleda v novo
znanje, v sodobne metode in pristope
mladinskega dela, v nove načine pris-

Pomemben element
programa
predstavlja
uravnoteženje
učinkov na
posameznika s
sistemskimi in z
organizacijskimi
učinki.
topanja k ciljnim skupinam ter uspešne
prakse nasploh. V zadnjem petletnem
obdobju je mnogo organizacij stopilo
na to pot, kar je botrovalo njihovi rasti,
tako njihovih zaposlenih kot aktivnega
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Erasmus+ Mladi v akciji
in kakovost mladinskega dela

E

•

48 % udeležencev projektov bolj čuti evropsko identiteto kot pred
svojim projektom, 37 % pa se jih je v svojem projektu naučilo nekaj
novega o evropskih zadevah.

Naša raziskava prepričljivo kaže, da:
• program zagotavlja izvrsten okvir za medkulturni dialog in medkulturno učenje v vsakovrstnih formatih in upravičencih;

•

•

program nudi najpomembnejšo in najdostopnejšo priložnost za mladinske delavce in mladinske voditelje na lokalni, regionalni in nacionalni ravni, da svojim projektom in programom dodajo mednarodno
dimenzijo;
program krepi zmogljivosti mladinskih voditeljev, mladinskih trenerjev in mladinskih delavcev, ki postanejo bolj kompetentni in samozavestni, povečajo in okrepijo svoje mreže ter se izboljšajo v vodenju
participativnih mladinskih projektov z medkulturno in mednarodno
dimenzijo;
program uspešno gradi na in spodbuja načela neformalnega učenja,
kot so participativni pristopi k učenju in ustvarjanje pogojev za medvrstniško učenje;

1 Prvi program Mladi za Evropo, ki se ga zdaj običajno imenuje Mladi za Evropo I, je bil sprejet junija
1988 in je bil v veljavi od 1. julija 1988 do 31. decembra 1991. Od takrat je bilo izvedenih še pet različic
programa: Mladi za Evropo II (1992–1994), Mladi za Evropo III (1995–1999), Mladina (2000–2006), Mladi
v akciji (2007–2013) in Erasmus+: Mladi v akciji (2014–2020).
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Učinki na kompetence vodij projektov v povezavi z mladinskim delom
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N = 23.571 udeležencev projektov. Ankete so bile opravljene med oktobrom 2017 in aprilom 2018.

N = 5.007 vodij projektov. Ankete so bile opravljene med oktobrom 2017 in aprilom 2018.

0

Večina od 5.007 anketirancev pravi, da so se preko koordiniranja
projekta v okviru Erasmus+: Mladi v akciji močno povečale njihove
kompetence za mladinsko delo:

Bolje sem se naučil/-a delati v mednarodni ekipi. 41%
Zdaj bolje razumem koncept neformalnega izobraževanja in učenja. 49%
Naučil/-a sem se nečesa, kar nameravam uporabiti pri svojem mladinskem delu. 43%
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Razvrstitev po pogostosti odgovorov od najpogostejšega do najmanj pogostega.

73 % udeležencev projektov želi razvijati skupne aktivnosti mladinskega dela z ljudmi, ki so jih spoznali preko projekta, in 57 %
se jih je v svojem projektu naučilo nekaj novega o mladinskem delu;

DRŽAV

Učinki na kompetence udeležencev projektov v povezavi z mladinskim delom
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VROPSKI MOTOR MEDNARODNEGA
MLADINSKEGA DELA
Mladinski del Erasmus+ je izjemen program z dolgoletno
zgodovino. Že preko 30 let spodbuja medkulturno učenje
med narodi in regijami, krepi aktivno državljanstvo in participacijo mladih, podpira mladinske organizacije in mreže ter dviga kakovost mladinskega dela po Evropi.1
Šesta generacija tega programa, Erasmus+: Mladi v akciji (E+:
MVA, 2014–2020), je to zapuščino nadaljevala zelo uspešno:
• 66 % udeležencev projektov bolj ceni kulturno raznolikost
kot pred svojim projektom, 69 % pa se jih je v svojem projektu naučilo nekaj novega o kulturni raznolikosti;

www.researchyouth.net/facts

KLJUČNI
PROSTOR
MLADINSKO
KLJUČNI PROSTOR
ZAZA
MLADINSKO
DELODELO

ed udeleženci in vodji projektov.

Rezultati in priporočila iz
raziskovanja mreže RAY
in njenega spremljanja in analize
evropskih programov na področju
mladine
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1 Evropski
parlamentunije..
in Evropski svet. 2013. Uredba št. 1288/2013 o uvedbi programa »Erasmus+«. Uradni list Evropske unije..
a št. 1288/2013 o uvedbi programa »Erasmus+«. Uradni
list Evropske
2 Ursula
von der
Leyen. Bruselj:
2019. Bolj
ambiciozna
Unija:Evropske
Moj načrtkomisije.
za Evropo: Politične usmeritve naslednje Evropske komisije. Bruselj: strateški dokument Evropske komisije.
a: Moj načrt za Evropo: Politične usmeritve naslednje
Evropske
komisije.
strateški
dokument

Erasmus+: Mladi v akciji
je medkulturno učenje v
najboljši obliki: edinstven
program za doživljanje
kulturne raznolikosti in
razvijanje kulturne empatije
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POGLED Z NADNACIONALNE RAVNI

•

program nudi prostor za izvajanje in doživljanje državljanstva, demokracije, participacije in solidarnosti ter
spodbuja gradnjo skupnosti na podlagi praks, ki se
pogosto ohranijo tudi po zaključku projektov;

•

program spoštuje raznolikost mladinskega dela po Evropi, odgovarja na potrebe širokega nabora ciljnih skupin – od mladinskih trenerjev in mladinskih delavcev
do mladinskih aktivistov, mladinskih voditeljev, raziskovalcev na področju mladine in oblikovalcev politik – ter
uporablja bogastvo mladinskega sektorja kot orodje za
učenje, s katerim se krepi zmogljivosti in gradi empatijo.

•

USPEŠEN PROGRAM – Z MOŽNOSTJO NOVIH IDEJ
Programi Evropske unije za področje mladine so bili vedno odprti za nove ideje, nove formate in nove pristope. V
raziskavi smo odkrili nekatera področja, kjer bi lahko bilo
koristno poskusiti kaj novega. V nadaljevanju spet predstavljamo tri primere:
• Novi formati za odgovarjanje na trenutno družbeno-politično dogajanje. Naša raziskava kaže, da so
udeleženci pretreseni zaradi trenutnega družbeno-političnega dogajanja, kar vodi v zaskrbljenost,
dvome, negotovost in strahove. Program potrebuje
nove formate, ki eksplicitno odgovarjajo na trenutno
družbeno-politično dogajanje, ter krepitev zmogljivosti
za mladinski sektor, da bo te formate lahko izvajal.
•

•

USPEŠEN PROGRAM – Z MOŽNOSTJO IZBOLJŠAV
Poleg odgovarjanja na ključno vprašanje, ali je program
pri doseganju svojih glavnih ciljev uspešen ali ne – in program Erasmus+: Mladi v akciji to je! – z našim raziskovalnim
spremljanjem in analizo želimo tudi poiskati področja, kjer
so možne izboljšave. Tri od teh področij so:
• E+: MVA mora izboljšati izgradnjo prepoznavnosti,
ki presega mobilnost. Čeprav večina projektov krepi
aktivno državljanstvo in participacijo mladih, se mnogi upravičenci ne zavedajo, da se s programom želi
podpirati demokratično državljanstvo in participacijo v
civilni družbi in demokratičnem življenju – deloma, ker
ostajajo temeljni koncepti bodisi nerazloženi ali preveč
abstraktni.
•

E+: MVA se mora izboljšati pri usposabljanju za izkušeno mladinsko osebje. Medtem ko je usposabljanje
novih mladinskih voditeljev, mladinskih trenerjev in mladinskih delavcev močna točka programa, je njegova velika pomanjkljivost usposabljanje za izkušeno osebje na
področju mladine. Opazimo lahko pomanjkanje nadgraditvene ponudbe usposabljanj za strokovnjake na področju mladinskega dela in mladinske politike – v povezavi z različnimi znanji, veščinami, odnosi in vedenjem.

E+: MVA se mora izboljšati v krepitvi in odsevanju
raznolikosti. Čeprav program dobro deluje za mlade
z manj priložnostmi, ki jih uspe vključiti, ostaja nesorazmerno bolj privlačen za visoko izobražene mlade. Poleg tega mladinski voditelji pogosto precenjujejo, koliko
mladih z manj priložnostmi je vključenih, in podcenjujejo
njihove potrebe.

Nove ideje za odpravljanje razkoraka med digitalizacijo in mladinskim delom. Digitalizacija igra le manjšo
vlogo v trenutni generaciji programa, naj gre za format
mobilnosti ali izgradnje zmogljivosti. Čeprav je bila v
zadnjem času ta tema v politiki deležna vedno več pozornosti, naša raziskava kaže, da
se mladinsko osebje v veliki meri še vedno
ne poslužuje digitalnih praks, s čimer ras22
te razkorak med realnostmi mladih in mladinskim delom.
Novi pristopi za priznavanje osebja v mladinskem sektorju. Naša raziskava kaže, da
izkušeni mladinski voditelji, mladinski trenerji in mladinski delavci ne želijo le naprednejše ponudbe usposabljanj, s katerimi bi dodatno razvijali svoje kompetence
in ki bi omogočala prostor za raziskovanje nejasnosti,
etičnih vidikov in vrednot v njihovem delu. Želijo si tudi
priznanvaja – nečesa, kar bi lahko dosegli s certifikatom
za mladinsko delo (npr. Youth Work Pass).

DODATNE INFORMACIJE
Mreža RAY (Research-based analysis of European
Youth Programmes) je odprta, samoupravna mreža
nacionalnih agencij in njihovih raziskovalnih partnerjev v 34 evropskih državah.
Stalno sprotno spremljanje evropskih programov na
področju mladine (RAY-MON) pokriva vseh 34 evropskih partnerskih držav s presečnimi spletnimi anketami v 29 jezikih. V več kot desetih letih je mreža
RAY vzpostavila bazo podatkov z odzivi prek 100.000
udeležencev projektov in prek 30.000 vodij projektov.
Celotna poročila za raziskavo RAY-MON, skupaj s pregledi podatkov, informativnimi listi in dodatnim podpornim gradivom, so na voljo na naslovu https://www.
researchyouth.eu/results-erasmus-youth-in-action

Susanne Gadinger, Ondřej Bárta, Helmut Fennes,
mednarodna raziskovalna ekipa RAY

Evropski mladinski
projekti močno podpirajo
participacijo in aktivno
državljanstvo mladih,
lahko pa postanejo še
bolj učinkoviti
Rezultati in priporočila iz raziskovalnega projekta
Analiza dolgoročnih učinkov programa Erasmus+:
Mladi v akciji na participacijo in državljanstvo
(RAY-LTE)

ESET PARTNERJEV V
MREŽI RAY JE ŽELELO
ITI GLOBLJE
Vse od svojega začetka mreža RAY predstavlja dokaze, da evropski
mladinski projekti spodbujajo participacijo in aktivno
23
državljanstvo,1 kar je eden
osrednjih ciljev programa
Erasmus+: Mladi v akciji (E+:
MVA) in njegovih predhodnikov.2 Najnovejša poročila med drugim kažejo,
da 62 % udeležencev verjame, da so
razvili tri veščine, ki krepijo aktivno
državljanstvo in participacijo, 36 % od
njih pa poroča, da so zaradi udeležbe v programu dejansko postali bolj
aktivni v družbenem življenju.3 Da bi
lahko podrobneje raziskali takšne
učinke projektov v okviru programa
Erasmus+: Mladi v akciji in ugotovili,

D

ali so ti učinki konstantni, je deset partnerjev v mreži RAY med letoma 2015
in 2018 izvedlo longitudinalno študijo
RAY-LTE.
REZULTATI IN PRIPOROČILA NA
PODLAGI ANKET IN INTERVJUJEV
Pristop mešanih metod v raziskavi je
vključeval standardizirano večjezično
spletno anketo z udeleženci in vodji
projektov ter mladimi, ki se niso udeležili projektov v okviru E+: MVA oz.
podobnih projektov (kontrolna skupina), pred glavno aktivnostjo projekta
in na treh točkah po njem (dva do tri
mesece, eno leto in dve do tri leta po
projektu).
Od 2.030 udeležencev, ki so bili povabljeni k prvi anketi, jo je izpolnilo
60 %, več kot 18 % anketirancev pa je
izpolnilo tudi nadaljnje ankete. Vzpo-

1 Med drugim:
Fennes, H., Hagleitner, W., Helling, K., Rosenthal, A. (2011). Researched-based Analysis of Youth in Action. Results from the first series of surveys with project participants and project leaders between October 2009 and
June 2010. Transnational Analysis.
Fennes, H., Gadinger, S., Hagleitner, W. (2012). Exploring Youth in Action. Effects and outcomes of the Youth
in Action Programme from the perspective of project participants and project leaders. Transnational Analysis
2011.
Fennes, H., Gadinger, S., Hagleitner, W., Lunardon, K. (2013). Learning in Youth in Action. Results from the surveys
with project participants and project leaders in May 2012.
Geudens, T., Hagleitner, W., Labadie, F., Stevens, F. (2015a). International inclusion projects effectively generate
more inclusiveness. Dostopno prek https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-3269/EffectsOfInclusionProjects.pdf
Geudens, T., Hagleitner, W., Labadie, F., Stevens, F. (2015b). International youth projects benefit most those
with fewer opportunities. Dostopno prek https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-3230/ImpactOfMobilityOnYPFO.pdf
Bammer, D., Fennes, H., Karsten, A. (2017). Exploring Erasmus+: Youth in Action. Effects and outcomes of the
Erasmus+: Youth in Action Programme from the perspective of project participants and project leaders. Transnational Analysis 2015/16. Dostopno prek https://www.researchyouth.eu/results-erasmus-youth-in-action
2 Erasmus+: Mladi v akciji (2014–2020), Mladi v akciji (2007–2013), Mladina (2000–2006)
3 Böhler, J., Fennes, H., Gadinger, S., Karsten, A., Mayerl, M., Pitschmann, A., Roth, C. (2019). Effects and
outcomes of the Erasmus+ Youth in Action Programme. Transnational Analysis. Dostopno prek https://www.
researchyouth.eu/results-erasmus-youth-in-action

redno s tem je 82 udeležencev sodelovalo v treh kvalitativnih intervjujih
pred osrednjo aktivnostjo projekta ter
eno leto in dve do tri leta po njej. Udeleženci, ki so bili povabljeni k izpolnjevanju ankete in udeležbi na intervjujih,
so sodelovali tako v projektih E+: MVA,
ki so bili usmerjeni na participacijo in
aktivno državljanstvo, kot v takih, ki
niso bili. O prehodnih rezultatih je na
raziskovalni konferenci v Strasbourgu
potekala razprava s partnerji v intervjujih, kar je prispevalo k oblikovanju
končne mednarodne analize. Analiza
kaže, kako program E+: MVA prispeva
k razvoju participacije in aktivnega državljanstva ter kako bi bilo mogoče te
učinke v projektih E+: MVA in širše še
dodatno izboljšati.

genesis
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KAKO BI LAHKO PROJEKTI E+: MVA ŠE BOLJ KORISTILI
MLADIM?
Nadaljnje ugotovitve raziskave RAY-LTE kažejo na dejavnike, ki so verjetno odločilni pri razvoju kompetenc in prakse
na tem področju. Na podlagi teh ugotovitev smo izpeljali
priporočila in nekaj od njih je predstavljenih v nadaljevanju.
Pri večini področij kompetenc in prakse, povezanih s participacijo in aktivnim državljanstvom, kjer se kaže rast, kot
je opisano zgoraj, je napredek opaziti predvsem pri udeležencih projektov, ki so usmerjeni oziroma se eksplicitno
nanašajo na participacijo in aktivno državljanstvo.

Povečanje znanja, ki je pomembno za participacijo in aktivno državljanstvo, je opaziti v obeh delih
raziskave, zlasti kar se tiče načinov vključevanja v
civilno družbo ter varovanja narave in trajnostnega
razvoja. Poleg tega so se razvile veščine, ki so pomembne za participacijo in aktivno državljanstvo,
zlasti veščine komunikacije, pogajanja in sodelovanja. Rezultati nakazujejo, da se te veščine razvijajo
skupaj s povečanjem znanja. Pri kontrolni skupini
povečanja znanja in veščin ni bilo zaznati, pri ostalih
pa je bilo vedno prisotno v vseh krogih ankete in
intervjujev.
Intervjuji nakazujejo, da projekti E+: MVA krepijo
različne vrednote, ki so značilne za demokracijo, in
odnose, ki so pomembni za participacijo in aktivno
državljanstvo, zlasti v zvezi z varovanjem človekovih
pravic in načelom, da se kot središče demokratične
države vidi ljudi, z večjo pripravljenostjo prispevati
k družbi, večjim zanimanjem za družbeno-politične
zadeve ter pomembnostjo varovanja okolja in trajnostnega razvoja.
Intervjuji prav tako kažejo, da projekti prinašajo večjo participacijo v civilni družbi in demokratičnem življenju še posebno pri dveh skupinah udeležencev
(to velja tudi za nekatera kompetenčna področja,
povezana s participacijo in aktivnim državljanstvom).
Prvi so tisti z višjim učnim uspehom ali več izkušnjami s participacijo in aktivnim državljanstvom. To
lahko razložimo s pojavom, imenovanim Matthewov
učinek – tisti, ki so že aktivni, lahko svojo aktivnost
povečajo bolj kot drugi. Drugo skupino pa sestavljajo udeleženci, ki so manj izkušeni, se ne udeležujejo
kakih posebnih tečajev na to temo ali so v programu
E+: MVA sodelovali prvič. To kaže, da imajo tovrstno
korist od projektov E+: MVA tudi mladi z manj priložnostmi.
Pri nekaterih področjih kompetenc in prakse participacije in aktivnega državljanstva kvalitativni intervjuji kažejo vztrajno naraščanje, česar pa analiza anket
ne potrjuje, vsaj ne v smislu statistično značilne rasti.
To na primer velja za vrednote in odnose, povezane
s participacijo in aktivnim državljanstvom, kot tudi za
prakso participacije in aktivnega državljanstva. Možna razlaga je, da so spremembe, ki smo jih zaznali
z intervjuji, premajhne ali pa se ne nanašajo na dovolj udeležencev, da bi se pokazale v anketah. Druga možna razlaga je, da je bila samoocena udeležencev pri številnih področjih precej visoka že pred
projekti (gl. zgoraj) in bi bilo težko doseči zvišanje.

→ Kjer je to mogoče, naj bodo tudi cilji projektov E+: MVA,
ki niso usmerjeni na participacijo in aktivno državljanstvo,
povezani z njima in ju eksplicitno naslavljajo. V splošnem
velja, da je mogoče teme večine projektov, ki so financirani
iz evropskih programov za mladino, na nek način povezati
s participacijo in aktivnim državljanstvom. Mladinski projekti
naj izpostavljajo cilje programov za področje mladine, ki so
povezani s participacijo in aktivnim državljanstvom.

RAZISKOVALCI RAZISKUJEJO NAPREJ
V aktualnem nadaljevalnem raziskovalnem projektu se izvaja študije primerov projektov, ki so usmerjeni na participacijo in aktivno državljanstvo (RAY-PART). Namen je ugotoviti,
kateri pristopi k vzgoji in učenju za participacijo in aktivno
državljanstvo so učinkoviti za razvijanje kompetenc in praks
participacije in aktivnega državljanstva pri udeležencih ter
predvsem za spodbujanje aktivnega vključevanja mladih v
civilno družbo in demokratično življenje in njihovo opolnomočenje pri tem. Spet je v načrtu razprava z raziskovalnimi
partnerji o predhodnih ugotovitvah na konferenci spomladi
leta 2021.

DODATNE INFORMACIJE
Celotno poročilo za raziskavo RAY-LTE, skupaj s podpornim gradivom, je na voljo na naslovu researchyouth.net/lte.

Nekateri mlajši in manj izobraženi udeleženci so imeli težave pri razumevanju precej abstraktnih konceptov »participacije v civilni družbi in demokratičnem življenju« ter »aktivnega državljanstva«.

Udeleženci projektov
so dokaj kompetentni in
aktivni v civilni družbi in
demokratičnem
življenju tudi pred
udeležbo v projektih.
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→ Te koncepte je potrebno eksplicitno predstaviti
z jezikom in besediščem, ki sta razumljiva in blizu
realnosti udeležencev in članov projektnih ekip.

Intervjuvanci vedno znova omenjajo teme, kot so
begunska kriza, brexit ter porast skrajnih strank in
gibanj, ki vplivajo na njihov odnos do participacije
in aktivnega državljanstva, včasih v smeri večje
motivacije in angažiranja, včasih pa v smeri resignacije.
→ Priporočeno je, da se družbeno-politično dogajanje na lokalni, regionalni, nacionalni, evropski in globalni ravni poveže s temo projekta in s prostori učenja v projektnem okolju.
To udeležencem omogoči, da izkusijo in razumejo participacijo v družbenem in demokratičnem življenju na praktičen
način, ki je blizu resničnemu življenju in ima zatorej bolj trajnostne učinke.
→ Omenjena družbeno-politična dogajanja lahko vodijo tudi
v zaskrbljenost, dvome, negotovost in strahove pri udeležencih glede njihovega družbeno-političnega življenja in
prihodnosti. Ustrezno vodenje s strani projektnih ekip je
bistvenega pomena, da se bodo udeleženci lahko soočali s takšnimi skrbmi, še posebno v projektih, ki se ukvarjajo z vprašanji, povezanimi s participacijo in aktivnim državljanstvom.

Napredek je opaziti
predvsem pri udeležencih
projektov, ki se
eksplicitno nanašajo na
participacijo in aktivno
državljanstvo.
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PROJEKTI E+: MVA SO UČINKOVITO ORODJE ZA
SPODBUJANJE PARTICIPACIJE IN AKTIVNEGA
DRŽAVLJANSTVA
• Odgovori v anketah in intervjujih pred projekti kažejo relativno visoke ravni kompetenc in prakse na večini področij participacije in aktivnega državljanstva,
ki so deloma tudi višje od kontrolne skupine. To nakazuje, da so udeleženci projektov E+: MVA že sicer
dokaj kompetentni in aktivni v civilni družbi in demokratičnem življenju tudi pred udeležbo v projektih.

Andreas Karsten, Ashley Pitschmann, Cara Lee Roth,
mednarodna raziskovalna ekipa RAY

Usposabljanja v
okviru Erasmus+:
Mladi v akciji
krepijo kompetence
mladinskih delavcev
in mladinskih
voditeljev
– in imajo še potencial
za razvoj

ODROBNEJŠI POGLED NA
USPOSABLJANJA IN PODPORNE
AKTIVNOSTI
V mladinskem delu programa Erasmus+
je velik poudarek na podpiranju kakovosti mladinskega dela in krepitvi mednarodne razsežnosti mladinskih dejavnosti. S tem namenom je med
cilji programa tudi krepitev zmogljivosti mladinskih delavcev, mladinskih voditeljev ter njihovih organizacij in
mrež za uvajanje, vključevanje in krepitev mednarodne
dimenzije v njihovih mladinskih aktivnostih in mladinskem delu.1

P

VEČ KOT 600 POLSTRUKTURIRANIH INTERVJUJEV PO
EVROPI
Usposabljanja in podporne aktivnosti smo preučevali preko
dveh različnih skupin ljudi in iz štirih različnih vidikov. S posameznimi udeleženci usposabljanj in podpornih aktivnosti,
ki so tvorili prvo od skupin, smo izvedli tri polstrukturirane
intervjuje: enega tik pred aktivnostjo, da smo prepoznali
potrebe in pričakovanja, enega kmalu po aktivnosti, da smo
zbrali prve vtise in začetni odziv, ter zadnjega skoraj eno
leto po aktivnosti, da smo si ogledali, kakšne so bile koristi
za mladinsko delo in kako se je to v vmesnem času spremenilo. S predstavniki organizacij, ki so bili druga skupina,
smo izvedli en skupinski polstrukturirani intervju, s katerim
smo preučili učinke usposabljanj in podpornih aktivnosti na
ravni organizacij. Skupno smo izvedli 606 intervjujev v 17
evropskih državah.

1 Evropski parlament in Evropski svet. 2013. Uredba št. 1288/2013 o uvedbi
programa »Erasmus+« (Člen 11). Uradni list Evropske unije.

Politična dimenzija

kritično
razmišljanje
v družbenopolitičnem
sistemu

angažiranost za družbene
spremembe

upoštevanje
družbenoekonomskega
ozadja in
neenakosti mladih

človekove
pravice
načela
človekovih
pravic v
izobraževanju

Medkulturna dimenzija

strpnost
in
negotovost
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solidarnost
in družbene
spremembe

opolnomočenje

demokratično
državljanstvo

USPOSABLJANJA IN PODPORNE AKTIVNOSTI DOBRO
DELUJEJO!
Naša raziskava kaže, da usposabljanja in podporne aktivnosti dobro delujejo, zlasti za mladinske delavce in mladinske
voditelje, ki so novi na področju mednarodnega mladinskega dela. Udeleženci pridobijo znanje, veščine in metode, pa
tudi navdih, motivacijo in samozavest za uvajanje in vključevanje mednarodnih in medkulturnih vidikov v svojo prakso
mladinskega dela.

medkulturno učenje
in izobraževanje
delo
z raznolikostjo
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sprejemanje
negotovosti in
sprememb

delo v
mednarodni ekipi
medkulturno
znanje

jezikovne
veščine

V luči tega cilja je v programu Erasmus+: Mladi v akciji
(E+: MVA) podprt širok nabor aktivnosti usposabljanja in
podpornih aktivnosti, predvsem v obliki učnih mobilnosti za mladinske delavce ter mednarodnih usposabljanj
in mreženj. V te aktivnosti usposabljanja in podporne
aktivnosti je bil usmerjen raziskovalni projekt RAY-CAP
(2015–2019), kar je okrajšava za našo Analizo razvoja
kompetenc in izgradnje kapacitet v programu Erasmus+: Mladi v akciji.
Z njim smo želeli preučiti, kako usposabljanja in podporne aktivnosti v okviru E+: MVA prispevajo k razvoju
kompetenc mladinskih delavcev in mladinskih voditeljev, kako se učni učinki usposabljanj in podpornih aktivnosti prenašajo v prakso mladinskega dela, kako usposabljanja in podporne aktivnosti prispevajo k razvoju
zmogljivosti organizacij, vključenih v E+: MVA, ter kako
lahko skupne ugotovitve na podlagi teh raziskovalnih
vprašanj prispevajo k razvoju strategij in aktivnosti za
usposabljanje oz. podpornih aktivnosti v programu E+:
MVA.

KOMPETENCE V MLADINSKEM DELU

etičnost

medkulturna
osveščenost

Strokovna / kakovostna dimezija

Skratka, usposabljanja in podporne aktivnosti dobro uporabljajo pedagogiko neformalnega učenja, so utemeljene in
umeščene v trenutni čas, dajejo močen in potreben poudarek na medvrstniško učenje, krepijo družbene in osebnostne kompetence ter spodbujajo in opolnomočijo udeležence.
Če pogledamo širše od posameznih udeležencev, usposabljanja in podporne aktivnosti v okviru programa Erasmus+:
Mladi v akciji nudijo ključne možnosti in poti za ustvarjanje
kvalificiranih mladinskih delavcev in mladinskih voditeljev.
Prispevajo k profesionalizaciji mednarodnega mladinskega
dela in širše mladinskega polja ter krepijo kakovost mladinskega dela po Evropi.

sodelovanje
in
mreženje

reševanje konfliktov
znanje, kako doseči in
informirati mlade

razširjanje
informacij
evalvacija in
ocenjevanje
učinkov

izobraževalni
pristop
ustvarjanje
ustreznih učnih
okolij

vodenje
skupine in
projektov

ocenjevanje in
vrednotenje
digitalne
kompetence

Infographic by Genesis Institute, 2019

izvajanje
neformalnega
učenja

prepoznavanje
in soočanje z
nepričakovanimi
učnimi
situacijami in
rezultati
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POGLED Z NADNACIONALNE RAVNI

•

POVEČATI RAZNOLIKOST IN SPECIFIČNOST
USPOSABLJANJ IN PODPORNIH AKTIVNOSTI
Najbolje delujejo usposabljanja in podporne aktivnosti, ki
so usmerjene na mladinske delavce in mladinske voditelje,
ki so novi na področju mednarodnega mladinskega dela.
Izkušeni mladinski delavci, pa tudi mladinski voditelji, ki so
specializirani za določene teme in/ali metode, so bolj kritični
do usposabljanj in podpornih aktivnosti, ki se jih udeležijo.
Potrebne so dodatne, nadgraditvene in specializirane oblike usposabljanj in podpornih aktivnosti.

•

USPOSABLJANJA IN PODPORNE AKTIVNOSTI
NE MOREJO NADOMESTITI MANJKAJOČE
INFRASTRUKTURE
V številnih evropskih državah mladinsko delo ostaja močno finančno podhranjeno in mu primanjkuje primerne infrastrukture, ki bi omogočala delo mladinskih delavcev in
mladinskih voditeljev in njihovih organizacij in mrež ter jih
krepila. Čeprav lahko usposabljanja in podporne aktivnosti do neke mere kompenzirajo za takšen primanjkljaj, ne
morejo nadomestiti zadostnega vlaganja v mladinsko delo.
Usposabljanja in podporne aktivnosti, ki jih ponuja E+: MVA,
naj bi služile kot dodaten element podpore in navdiha za
tudi sicer dobro delujočo infrastrukturo mladinskega dela.

USTVARITI PROSTOR ZA DRUŽBENO-POLITIČNI
DISKURZ V MLADINSKEM DELU
Mnogi mladinski delavci in mladinski voditelji imajo občutek,
da trenutne oblike usposabljanj in podpornih aktivnosti na
nudijo dovolj prostora za aktualni družbeno-politični diskurz.
Od podnebnih sprememb do sovražnega govora, od neliberalne demokracije do generacijske neenakopravnosti
– teme, ki krojijo prakso mladinskega dela, se ne odražajo
dovolj v usposabljanjih in podpornih aktivnostih.

Jonathan Robertson,
samostojni raziskovalec

Vpliv
prostovoljskih
aktivnosti na
zaposljivost
mladih

•

T

•

POSVETITI VEČ POZORNOSTI RAZVOJU
STROKOVNIH KOMPETENC
Večina mladinskih delavcev in mladinskih voditeljev je bila
zadovoljna z razvojem družbenih in osebnostnih kompetenc v okviru usposabljanj in podpornih aktivnosti, manj pa
so jih aktivnosti prepričale z vidika razvoja strokovnih kompetenc. To kaže na splošno neravnovesje, ki bi ga bilo treba
popraviti.
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•

USPOSABLJANJA IN PODPORNE AKTIVNOSTI
MORAJO POSTATI DIGITALNE
Mnoga usposabljanja in podporne aktivnosti trdno vztrajajo v analogni obliki: v svetu neformalnega izobraževanja in
usposabljanja še vedno prevladujejo flomastri in samostoječe table. Čas, ko mladinska gibanja na ulicah zahtevajo
podnebno pravičnost, je več kot skrajni čas, da mladinsko
polje razvije prepričljive, trajnostne in učinkovite digitalne
pristope, ki jih je mogoče vključiti v usposabljanja in podporne aktivnosti.

DODATNE INFORMACIJE
Mreža RAY (Research-based analysis of European Youth Programmes) je odprta, samoupravna mreža nacionalnih agencij
ter njihovih političnih in raziskovalnih partnerjev v 34 evropskih
državah. Ta raziskovalni projekt o razvoju kompetenc in zmogljivosti mladinskih delavcev in mladinskih voditeljev v programu
Erasmus+: Mladi v akciji je v 17 državah izvajalo preko 20 zaposlenih na nacionalnih agencijah E+: MVA in več kot 30 raziskovalcev.
Celotno poročilo za raziskavo RAY-CAP, skupaj s podpornim
gradivom, je na voljo na naslovu researchyouth.net/cap.

rg dela v 21. stoletju je za
mlade poln negotovosti
in črnih lukenj – od prekarnega dela in slabih
zaposlitvenih priložnosti
do mladih, ki niso zaposleni in se ne
izobražujejo ali usposabljajo, ter učinkov dolgotrajne
brezposelnosti, ki puščajo
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trajne sledi. To so veliki izzivi za celotno družbo, ne le
za mladinsko delo. Projekt
je gradil na delu, opravljenem v okviru predhodnih raziskav (kot
je projekt Kompetence EVS za zaposljivost), njegov cilj pa je bilo boljše razumevanje učinka prostovoljskih aktivnosti v okviru Evropske solidarnostne
enote (ESE) na zaposljivost udeleženih
mladih, pa tudi širjenje primerov učinkovitih praks in inovativnih partnerstev
med vključenimi organizacijami.

genesis

Institut ür Generationen- und Bildungsforschung

Skozi zadnja tri leta je v tem raziskovalnem projektu sodelovalo 15 organizacij
iz devetih različnih držav po Evropi, ki
so dejavne na področju prostovoljskih
aktivnosti ESE. Preko teh organizacij
sem se srečal in opravil intervjuje s 43
mladimi v času njihovih prostovoljskih
aktivnosti in nekaj mesecev po tem, ko
so se njihovi projekti zaključili. Izmed
teh 43 prostovoljcev jih je bilo 24 mladih z manj priložnosti in 19 mladih z več
priložnostmi.
Velika želja je bila, da bi preko intervjujev lahko od mladih samih – in v njihovih besedah – slišali o tem, kako oni
razumejo učinke, ki so jih imele njihove
prostovoljske aktivnosti na njihova življenja. Kaj so torej povedali?

Rezultati študije kažejo, da mladi, ki so bili vključeni:
•

•

•

•
•
•

•

•

zvedo za prostovoljske aktivnosti predvsem preko priporočil drugih (mladi z več priložnostmi) oziroma organizacij, v katere so že vključeni (mladi
z manj priložnostmi);
kot glavne razloge za odhod na projekt prostovoljskih aktivnosti naštevajo občutek izgubljenosti, iskanje nove izkušnje in izboljšanje možnosti,
da najdejo delo;
kot rezultat svojih prostovoljskih aktivnosti opisujejo primarno razvoj svojega odnosa – zlasti, da so postali bolj pogumni, zreli in odprti ter so
pridobili večjo samozavest;
pridobijo tudi uporabne veščine in znanja, predvsem na področju jezikov,
skupinskega dela, komunikacije in spoznavanja novega kraja;
cenijo povečanje njihovih socialnih mrež (oziroma družbenega kapitala),
zlasti kot vir podpore, navdiha, novih priložnosti in povezav;
opisujejo druge vplive na zaposljivost kot na primer, da imajo zdaj boljši
vpogled v to, kakšno delo si želijo, so dobili nekaj, kar lahko uporabijo v
življenjepisu in na razgovorih, ter razširjena obzorja o tem, kaj je mogoče
početi v poklicnem življenju;
tako mladi z manj kot tisti z več priložnostmi govorijo o povečanju svoje zaposljivosti – čeprav v veliki meri opisujejo podobne rezultate, pa
obstajajo pomembne razlike v področjih razvoja, ki jih poudarjajo;
opisujejo podobno sliko razvoja kot osebje organizacij, v katere so bili
vključeni v okviru prostovoljskih aktivnosti.

Ta raziskava je še
eden od vedno več
dokazov, ki kažejo na
povezavo med
prostovoljskimi
aktivnostmi in
zaposljivostjo.
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DODATNI POTENCIAL, KI GA JE MOGOČE IZKORISTITI
Naša raziskava pa je pokazala tudi številna področja, kjer je
mogoče usposabljanja in podporne aktivnosti še izboljšati.

•
•

•

•

•

•

•

Izgradnja močnih povezav z mednarodnimi partnerji
preko skupnih vizij organizacij in sestankov v živo.
Podporne organizacije morajo pred napotitvijo zgraditi tesen in zaupljiv odnos z mladimi, še posebej
kadar podpirajo mlade z manj priložnostmi v novi
priložnosti.
Pomembno je projekt prostovoljskih aktivnosti vgraditi kot del širšega cilja za mlado osebo (npr. »premagati mojo anksioznost«). Prostovoljske aktivnosti
same po sebi niso čudežna rešitev.
Mladi osebi je potrebno v času prostovoljstva zagotoviti podporo, ki ji je blizu, vključno z ustvarjanjem prostora v projektu, da se sledi idejam in interesom mlade osebe in se mlado osebo poveže s
skupnostmi, ki jo obkrožajo.
Po koncu projekta prostovoljskih aktivnosti je potrebno skupaj z mlado osebo delati na priznanju kompetenc in ji še naprej pomagati pri dodajanju vej v njeni
lokalni mreži, da se odprejo novi koraki in priložnosti.
Ko smo neposredno mlade povprašali, katera podpora s strani organizacij jim je bila najpomembnejša,
so izpostavili pomen ohranjanja tesnih stikov in skrb
– zlasti mladi z manj priložnostmi.
Mladinski delavci cenijo, kadar jim nacionalne agencije nudijo priložnost, da izmenjajo izkušnje z drugimi
na njihovem področju in sodelujejo na specializiranih usposabljanjih.

Nazadnje pa smo v okviru raziskave preučili tudi štiri različne študije primerov projektov prostovoljskih aktivnosti kot
primerov inovativne izgradnje partnerstev. S preučevanjem
teh študij primerov smo ugotovili naslednje:
•

Sodelovanje med mladinskimi organizacijami in
drugimi institucijami (kot so zavodi za zaposlovanje)
lahko pomaga zmanjšati luknje, skozi katere padajo
občutljivi mladi, in okoli enega načrta povezati vse,
ki se ukvarjajo z življenjem mlade osebe.

•

Mladinski delavci lahko prevzamejo vlogo voditeljev pri prinašanju sprememb in vplivajo na druge
sektorje v družbi s tem, da pokažejo vrednost svojega dela in te argumente predstavljajo tistim, ki
odločajo o uvajanju sprememb, da se tako ustvarijo
trajna partnerstva.

•

Trenutna generacija mladih zaposlenih (v dvajsetih
in tridesetih letih), ki imajo mednarodno izkušnjo, kot
je Erasmus, lahko igra vlogo instinktivnih in predanih
multiplikatorjev priložnosti, kot so prostovoljske aktivnosti, če se jih za to opolnomoči.

•

Partnerstva med mladinskimi organizacijami in zavodi za zaposlovanje na področju prostovoljskih aktivnosti lahko prinesejo nove in nepričakovane koristi
za vse vključene, če je le na vseh straneh pripravljenost za učenje.

•

Vendar pa so zavodi za zaposlovanje prej
del problema kot rešitve, kadar mladim,
ki sodelujejo v prostovoljskih aktivnostih,
zmanjšajo ali odvzamejo socialne transferje.
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ZAKLJUČNA REFLEKSIJA IN PRIPOROČILA
Kaj lahko torej povzamemo iz tega? In h kakšnim naslednjim
korakom vas lahko to kliče?
Ta raziskava je še eden od vedno več dokazov, ki kažejo na
povezavo med prostovoljskimi aktivnostmi in zaposljivostjo.
Kar je iz te študije še posebej razvidno, so rezultati, ki so
znotraj tradicionalnih okvirov formalnega izobraževanja težje dosegljivi, zlasti: večji pogum, avtonomnost in širše socialne mreže. V hitro spreminjajočem se svetu je včasih težko
predvideti, katere veščine in znanja bodo koristni za mlade
in njihovo zaposljivost v prihodnosti. Vendar pa lahko rečemo, da verjetno ne bomo obžalovali, da smo mlade opremili
z več poguma, zrelosti, odprtosti, samozavesti in sposobnosti delovanja v novem in nepoznanem okolju.
Zaključek raziskovalnega projekta Kompetence EVS za
zaposljivost (2014) je bil, da ti projekti spreminjajo življenja.
Prostovoljske aktivnosti sicer niso čudežna rešitev za vse, a
podatki iz te raziskave nakazujejo, da ti projekti lahko resnično pomembno vplivajo na življenja mladih, ki v njih sodelujejo. Toda kakor več kot jasno kaže ta raziskava – in kot sta
odkrila Şenyuva in Nicodemi (2018) – se vključevanje mladih
z manj priložnostmi v prostovoljske aktivnosti ne zgodi kar
samo po sebi. Zanj je potrebno mnogo dela, povezovanja
in podpore. Študije primerov, pričevanja mladih in organizacijske prakse, ki jih predstavlja ta raziskovalni projekt, zaslužijo priznanje in bodo, upajmo, služili kot koristni
primeri in navdih za organizacije, ki želijo uresničevati te projekte v življenjih mladih z manj priložnostmi, s katerimi delajo. A če naj prostovoljske
31
aktivnosti uresničijo obljube in potencial za življenja mladih z manj priložnostmi, je potrebno na
različnih ravneh podpirati in vlagati v mladinske
delavce in partnerstva, ki te projekte izvajajo. Resnično sta
potrebna še nadaljnja pozornost in dejavnost. Sicer bodo
mladi z manj priložnostmi še naprej marginalizirani in bodo
v prostovoljskih aktivnostih še naprej prevladovali bolj iznajdljivi in izobraženi mladi.
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Preko intervjujev z vključenimi mladinskimi delavci smo v tej
raziskavi od organizacij zbrali tudi širok nabor namigov in
učinkovitih praks, ki pokrivajo različne faze prostovoljskih
aktivnosti. Med glavnimi so:

ADAM, SLOVENIJA
SADIA, SPANIJA

»Prej sem vedno čakala, da so me prosili za
pomoč. Zdaj pa sem jaz tista, ki pristopi. Ne
ustrašim se več neznanega – vsega se lahko
naučim. Zdaj študiram, sem prostovoljka, delam
vozniški izpit. Prej sem vse te stvari odlagala.
Zdaj jih delam za občutek zadovoljstva.«

»V Sloveniji ljudje poudarjajo formalno
izobrazbo – ne govori pa se dovolj o neformalni
zaposljivosti. Spoznal sem neformalne načine
za pridobitev zaposlitve. To je bilo zame ključno
spoznanje – dojeti, da šteješ tudi kot oseba in
da je treba poslati CV in poskusiti. Tako je to –
treba je poskusiti. Verjamem v povezavo med
prostovoljskimi aktivnostmi in zmožnostjo dobiti
zaposlitev.«

Helena Ločniškar,
koordinatorka projekta in
prostovoljcev, Zveza društev
Mladinski center Idrija

Načrtovanje, spremljanje in prepoznavanje učinkov na ravni
mednarodnih projektov je ključ za zagotavljanje okolja, ki
spodbuja tudi širše učinke mladinskega dela in mladinskih politik.
Predstavljamo pet projektov, ki so zanimivi z vidika njihovih
učinkov: solidarnostni projekt Mestno igrišče (Zveza društev
Mladinski center Idrija), mladinsko izmenjavo E-ville skupnosti
v boju proti sovražnemu govoru in radikalizaciji mladih (Celjski
mladinski center), projekt prostovoljstva Solidarni v Istri (Park
Istra), mobilnost mladinskih delavcev Podpora mladim z avtizmom
v mladinskem delu (Center za mlade Domžale) in strateško
partnerstvo Partnerstvo za aktivnejše življenje mladih z motnjami
v duševnem razvoju – PAL4youth (Zveza Sožitje).

Solidarnostni projekt:
Mestno igrišče
Idrija, 1. 5. – 31. 10 2019

AJ SE JE V PROJEKTU
DOGAJALO?
Mestno igrišče je enkrat na teden od
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pomladi do jeseni prispevalo k oživitvi
mestnega središča, ko smo na glavni
trg v Idriji prinesli raznolike pripomočke in igre. Dogajanje je vsakič privabilo od 50 do 150 mladih, družin in drugih
prebivalcev, hkrati pa so se tam ustavljali tudi naključni mimoidoči, med drugim tudi tuji obiskovalci.

K

Na igrišču smo pripravili različne kotičke, ki so predstavljali stalne
dejavnosti – športnega, družabnega, ustvarjalnega, informativnega in mednarodnega, pri enkratnih dejavnostih pa je bilo najpomembnejše sodelovanje s pretežno lokalnimi organizacijami.

ZAKAJ STE OBRAVNAVALI TE TEME?
S projektom smo popestrili dogajanje
v središču mesta ter pripravili aktivne vsebine za preživljanje prostega
časa in povezovanje mladih in drugih
generacij. Te dejavnosti so bile dostopne vsem ne glede na njihove osebne
okoliščine, predstavljale pa so dobro
priložnost za povezovanje z različnimi sokrajani in obiskovalci iz okolice
in aktivno preživljanje prostega časa
na prostem. Mestno igrišče je bila tudi
dobra priložnost za širjenje poznavanja mednarodnih priložnosti med mladimi ter promoviranje aktivnosti mladih
za mlade in mladinsko participacijo.
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Znotraj ekipe sodelujočih
smo prenašali znanje, povezano z organizacijo in izvajanjem mestnega igrišča,
ter tudi ostalim predstavljali
dober zgled iniciativnosti in
aktivacije mladih.

Projekt pa je nenazadnje prispeval tudi
k javni predstavitvi lokalnih organizacij
in k njihovemu povezovanju z namenom ustvarjanja prijetnega dogodka
za celotno skupnost.

Mladi člani ekipe
so izkusili občutek
zadovoljstva in
opolnomočenja,
ko se njihova
zamisel spremeni v
akcijo.

ZRNO NA ZRNO POGAČA, UČINEK NA UČINEK …
Najbolj očiten učinek je bilo bogatenje mestnega utripa in dober odziv lokalnih prebivalcev, ki so izkusili, da lahko z manjšimi projekti vsak posameznik
ali organizacija doprinese k prijetnemu počutju v lokalni skupnosti. Mislimo,
da smo doprinesli k pestrosti dogajanja v mestu in tudi vzdušju, ki presega
apatičnost in občutek, da se nič ne dogaja. Glede na to, da je bil dogodek
javen in na zelo vidnem mestu, je že sama izvedba omogočila razširjanje
rezultatov projekta od ust do ust, saj v srednje veliki lokalni skupnosti osebni
stik še vedno veliko šteje.
Pomemben učinek je bilo druženje in aktivno preživljanje prostega časa
skupaj s sokrajani na skupnem, javnem mestu, ki je prehodno in bližje življenjskemu prostoru udeleženih. Poleg tega smo pri udeleženih otrocih, mladostnikih in družinah z zgledom promovirali (mednarodno) mladinsko delo,
prostovoljstvo, samoiniciativnost in angažiranost tako mladih, ki so sodelovali
pri izvedbi, kot mladinskih organizacij in organizacij za mlade. Zato upamo, da
bo to vplivalo tudi na njihovo udejstvovanje, ko bodo starejši. Lahko bi rekli,
da je udeležba na mestnem igrišču omogočila tudi prostor za razvoj, npr. spoznavanje novih iger in razvoj družbenih interakcij.
Kot uspešnega štejemo tudi odziv lokalnih organizacij, ki so se z veseljem in
z zanimivimi aktivnostmi odzvale na povabilo k sodelovanju. Tovrsten način
delovanja lahko pripomore tudi k trajnosti dogodka, saj se ohranja njegova
pestrost, izvedba pa razdeli na več organizacij. Naklonjenost so nam namenili
tudi lokalni mediji, tako da se je glas o dogajanju širil tudi po teh kanalih.
Mladi člani ekipe so sami doprinesli k dogajanju v mestu in izkusili občutek
zadovoljstva in opolnomočenja, ko se njihova zamisel spremeni v akcijo.
Skozi celoten projekt so se učili o načrtovanju in izvedbi projekta, pridobili
socialne veščine, predvsem veščine sodelovanja v ekipi, prav tako pa so okrepili veščino ustvarjalnosti in inovativnosti. Okrepili so poznavanje programa
Evropska solidarnostna enota ter skupaj z mednarodnimi prostovoljci krepili
oz. ozavestili pomen aktivnega evropskega državljanstva in tudi aktivacije v
lokalnem okolju.
Mestno igrišče bomo zaradi njegove uspešnosti v sklopu novih projektov
nadgradili, izdelali pa smo tudi smernice za organizacijo in izvajanje tovrstnega projekta v prihodnje ali v drugem kraju.
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iz programov

Mladinska izmenjava:
E-ville skupnosti
v boju proti
sovražnemu govoru
in radikalizaciji
mladih
Celje, 12.–19. 7. 2018

KAJ SE JE V PROJEKTU DOGAJALO?
E-ville skupnost je projekt mladinske izmenjave, v kateri je sodelovalo 31 mladih
iz Slovenije, Italije, Španije in Latvije. Motivacija za izvedbo mladinske izmenjave
je izhajala iz opažanja mladih o povečanju prisotnosti
sovražnega govora in poizkusov radikalizacije na spletu
med mladimi. Z izvajanjem različnih delavnic, predavanj,
razstavo in terenskim delom smo prepoznavali načine,
vzroke in posledice sovražnega govora in radikalizacije
ter pripravili predloge, kako se pravilno odzvati. Naučili
smo se prepoznati sovražna sporočila in kako jih lahko
preoblikujemo v pozitivna sporočila.
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Udeleženci so preko aktivnega sodelovanja pridobivali
in razvijali ključne kompetence skozi celotno izvedbo
projekta, krepili zavedanje kulturne raznolikosti in spoštovanja drugačnosti ter postali e-ambasadorji proti
sovražnemu govoru in radikalizaciji v okviru projekta
E-ville in nudili oporo drugim mladim v lokalnih skupnosti
(tako na spletu kot tudi izven njega), ki se ali se bodo v
prihodnje soočali s podobnimi izkušnjami.
V sklopu projekta smo vzpostavili projektno E-ville skupnost na Facebooku, ki deluje v angleškem jeziku, in
štiri nacionalne E-ville skupnosti v nacionalnih jezikih
sodelujočih organizacij, ki služijo kot prostor, kjer so
predstavljeni vsi rezultati projekta, e-priročnik, video in
foto gradivo mladinske izmenjave, koristne informacije in
povezave na organizacije, ki se borijo proti sovražnemu
govoru in radikalizaciji. E-ville skupnosti so prostor, kjer
mladi lahko poiščejo pomoč, če se srečujejo s podobnimi izkušnjami.
Neposreden rezultat projekta je e-priročnik za mlade
in mladinske organizacije pri delu na področju sovražnega govora in proti radikalizaciji mladih. E-priročnik v
prvem delu zajema šest tematik (ekstremni nacionalizem,
spletno nadlegovanje, socialni in ekonomski radikali-

zem, kulturni radikalizem in sovražni govor), v drugem delu
pa je nosilec projekta MCC zapisal metodologijo za izvajanje določenih aktivnosti, prilagojenih za potrebe
mladinskih delavcev. Udeleženci so pripravili tudi
priporočila Mestni občini Celje, ki so jih na podlagi
opaženih lokacij s sovražnimi sporočili spisali v
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času mladinske izmenjave.
ZAKAJ STE OBRAVNAVALI TE TEME?
Mladi med 13. in 30. letom veliko svojega časa
namenjano prisotnosti na spletu, kjer se hote ali nehote srečajo s sovražnim govorom ali poizkusi radikalizacije mladih.
Potrebujejo znanje in veščine za prepoznavanje sovražnega
govora ter oblik in procesa radikalizacije. Šele ob poznavanju
tematike lahko mlade opolnomočimo z orodji, da se lahko na
omenjeno primerno odzovejo in se zaščitijo.

Oblikovali smo priporočila
Mestni občini Celje, saj
problema nismo želeli
zgolj osvestiti, ampak
predstaviti načine, kako
ga preoblikujemo v nekaj
pozitivnega.
Z vidika okolja smo odgovarjali na potrebo po opredelitvi
področij sovražnega govora v lokalnem okolju. V Celju smo
identificirali točke, kjer se največ pojavlja. Poleg tega smo
pripravili razstavo in tudi oblikovali priporočila Mestni občini
Celje, saj problema nismo želeli zgolj nasloviti in ga osvestiti,
ampak smo skupaj z udeleženci želeli tudi predstaviti, kako
se lotiti problema in na kakšne načine ga lahko preoblikujemo v nekaj pozitivnega. Ker problem sovražnega govora
obstaja v fizičnem okolju tako rekoč v vseh skupnostih, je tudi
v priročniku opisan proces oziroma metodologija izvajanja

aktivnosti, ki jih lahko organizacije, lokalne skupnosti in posamezniki izvedejo v
lokalnem okolju za zajezitev problema.
Z vidika strani organizacije
pa smo naslovili potrebo po
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lastnih dodatnih znanjih in
veščinah pri obeh tematikah
ter hkrati naslovili potrebo po
razvoju elevacijskih orodij in
mentorskih pristopov pri večjih skupinah.
ZRNO NA ZRNO POGAČA, UČINEK NA
UČINEK …
Za konkretizacijo učnih učinkov smo
pri vsaki aktivnosti zapisali cilje in učne
učinke, kjer predvidevamo, da bodo
udeleženci okrepili svoje znanje in kompetence. Pri merjenju učnih učinkov je
potrebno vselej poznati začetno stanje
(se pravi, s kakšnim znanjem in kompetencami mladi vstopajo v aktivnosti) in
končno stanje po opravljenih aktivnostih
oziroma izvedeni mladinski izmenjavi,
kjer so udeleženci dopolnili svoje znanje
in kompetence. Na osnovi začetnega in
končnega stanja lahko konkretno govorimo o učnih učinkih in napredku, ki
je bil strnjen v Youthpassu. Za namen
Youthpassa so mladi dnevno opravili
samoevalvacijo in skupinsko evalvacijo ter tekom mladinske izmenjavi pisali
dnevnik znanj, ki jim je služil kot orodje
za opisovanje kompetenc v Youthpassu. Z referencami Youthpassa so postali konkurenčnejši pri prijavah na ostale
projekte in nenazadnje čez čas tudi pri
prehodu na trg dela.

Udeleženci so preko aktivnega izvajanja in sodelovanja v aktivnostih izboljšali
lastne kompetence in veščine prav na
vseh osmih področjih ključnih kompetenc. Skozi implementacijo so se naučili, kako se projekt pripravi, oblikuje,
organizira, razvija, koordinira in vodi,
te pridobljene kompetence pa bodo
s pridom lahko uporabili pri naslednjih
projektih. Medsebojno se obveščajo o
priložnostih, ki jih zasledijo v svojem lokalnem okolju in tudi drugje v EU. Tako
so se trije udeleženci ponovno srečali na
mladinski izmenjavi v Palermu na Siciliji
in za to uporabljajo E-ville skupnosti na
Facebooku.
KAJ PA VIDNOST PROJEKTA?
Razširjanje rezultatov je bilo pomembno,
saj so udeleženci vložili veliko truda in
znanj v njihovo oblikovanje. S tremi udeleženci je bil opravljen intervju v angleškem jeziku, ki ga je v okviru prispevka
predvajala lokalna televizija TV Celje.
Pripravili in organizirali so razstavo, imeli
uradno otvoritev in zaključni performans
z naslovom Politics of Shadows, ki je bil
prav tako posnet in predvajan na lokalni
TV Celje. Novi tednik in Celjan, najbolj
brana tiskana časopisa v celjski regiji, sta
objavila reportažo o mladinski izmenjavi

in predstavila aktivnosti. Spletni mediji
so objavili preko 20 novic o izvajanju
mladinske izmenjave in o programu
Erasmus+. Prav tako je bilo pred samim
izvajanjem mladinske izmenjave preko
e-pošte obveščenih preko 1000 potencialnih deležnikov v lokalnem okolju in
na 56 naslovov novinarjev posredovano
sporočilo za javnost. Med zainteresirane
deležnike je bila vključena celotna Mestna občina Celje in vsi mestni svetniki.
Prav tako so bile obveščene vse mladinske organizacije v Celju in organizacije,
ki delajo z ali za mlade v širši Savinjski
regiji. MOVIT je mladinsko izmenjavo
tudi že vključil v kompendij za leto 2018.

Pri merjenju
učnih učinkov
je potrebno
vselej poznati
začetno stanje
in končno
stanje po
opravljenih
aktivnostih.

POVEZAVE
• https://www.mc-celje.si/
Mladinska_izmenjava_E-ville_skupnost/
• https://www.facebook.com/groups/1009689559197596/
• https://www.facebook.com/
groups/215457575942703/
• https://youtu.be/zTwLua2PzWA
• https://youtu.be/CnNdSYoxglI
• https://www.facebook.com/groups/283696245520628/?ref=br_rs
• https://www.facebook.com/
groups/2202800180006531/
• https://www.facebook.com/
groups/493462111112858/
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mag. Katja Kolenc,
koordinatorka projekta, Celjski mladinski center

Prav tako nam je bilo pomembno, da
z oblikovanjem skupinske dinamike in
zadolžitvami pričnemo še pred samo
izvedbo aktivnosti. V ta namen so nacionalne skupine pred prihodom na
mladinsko izmenjavo vzpostavile E-ville
skupnosti v svojih nacionalnih jezikih in
že pred samo izmenjavo objavile novice
o projektu in izvedbi ter se tudi preko
tega kanala dogovarjale glede vsebinskih prispevkov posameznikov v skupini.
Tekom aktivnosti so objave v E-ville skupnostih nadaljevali. Objavljali so prispevke o dnevnih aktivnostih, prostočasnih
dejavnostih, njihova razmišljanja, fotografije in videe. Nekaj specifičnih učnih
učinkov, ki so bili prepoznani: nadgradnja sporazumevanja v tujem jeziku
(govorno in slušno), samoiniciativnost
udeležencev, iskanje informacij, razvoj
kritičnega mišljenja, krepitev sodelovanja, krepitev zavedanja evropskega
državljanstva, skupne dediščine in zgodovine, krepitev vodstvenih in organizacijskih veščin, krepitev tehničnih in
računalniških kompetenc z uporabo računalnikov in tehnične opreme, krepitev
socialnih kompetenc, krepitev kompetence za učenje učenja preko lastnega
in skupinskega raziskovanja ipd.

žal precej. Zaledje Istre je precej drugačno od obalnih mest,
ki jih vsi poznamo. Z vidika naravne in kulturne dediščine
je zelo bogato, v njem se skriva velik potencial, hkrati pa je
ostalo skoraj pozabljeno, s slabo socialno strukturo in malo
razvojnimi investicijami. Mladi večinoma gravitirajo v mesta,
kjer je življenje enostavnejše, zato se vasi praznijo oziroma
spreminjajo v zgolj spalna naselja. Starejši prebivalci, ki na
podeželju živijo in ga poznajo, imajo veliko dobrih idej in
načrtov za razvoj, vendar pa jim pogosto zmanjka denarja,
časa in energije, da bi jih sami uresničili. Zaledje Istre torej
potrebuje mladostno, odločno energijo, ki ga bo popeljala na
pot (trajnostnega) razvoja. S prostovoljstvom prav to vnašamo
v to okolje.

Projekt
prostovoljstva:
Solidarni v Istri
Slovenska Istra, od septembra 2019 (še poteka)

AJ SE V PROJEKTU DOGAJA?
Predstavljajte si, da imate na voljo trideset
rok, ki so v vsakem trenutku na voljo, da
priskočijo na pomoč ljudem v stiski, kadrovsko podhranjenim nevladnim organizacijam, posameznikom z dobrimi idejami, kmetom, ko
najbolj potrebujejo pomoč, lokalnim skupnostim, ki si
želijo ustvarjati nove priložnosti za svoje krajane, lokalnim prireditvam, ki oživljajo podeželje, mladim, ki si na
podeželju ustvarjajo priložnosti za preživetje, družinam
z manj priložnostim itd.

K

Prav to je Park Istra s svojim prostovoljskim centrom, lociranim v zaledju Slovenske Istre. V preteklosti so ljudje
s skupnimi močni skrbeli za svoje okolje s tradicionalnimi »rabutami« (skupnostnimi delovnimi akcijami), lokalna
skupnost je bila bolj povezana, ljudje so si bolj pomagali.
Danes mi zapolnjujemo vrzel, ki nastaja z vse večjo individualizacijo družbe, in spodbujamo tudi domačine, da
znova postanejo bolj aktivni in pozorni na potrebe svoje
okolice. Od leta 2014 je Park Istra organiziral že preko
2000 prostovoljskih akcij, v katerih je sodelovalo preko
1000 prostovoljcev iz 56 držav sveta, ki so Slovenski
Istri in obmejnim območjem Hrvaške podarili že več kot
70.000 ur prostovoljskega dela.
V okviru projekta Solidarni v Istri sta oziroma bosta dve
skupini mladih, ena v jeseni 2019 in druga v letu 2020,
pomagali Slovenski Istri z izvedbo več kot 150 prostovoljskih akcij.
ZAKAJ OBRAVNAVATE TE TEME?
Projekt Solidarni v Istri omogoča mladim z manj priložnostmi iz cele EU in širše, da pomagajo ljudem in lokalnim
skupnostim z manj priložnostim, ki jih je v zaledju Istre
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Prostovoljski center Parka Istra mladim omogoča izkušnjo
trajnostnega bivanja, skupnega dela, učenja in zabave. Usmerjeno neformalno izobraževanje in prostovoljno delo mlade
učita življenja in dela v skupini ljudi in jih spodbujata k proaktivnemu reševanju težav, s katerimi se sooča ne le zaledje
Slovenske Istre, temveč tudi Slovenija in Evropa kot celota:
previsoka brezposelnost mladih, šolski sistem, ki mladim ne
nudi dovolj praktičnih znanj, in s tem povezane socialne stiske,
zaradi katerih se težko znajdejo, se ne osamosvojijo, izgubljajo
na samozavesti in družbeni odgovornosti. Na drugi strani se
svet spopada z okoljskimi in družbenimi izzivi, ki potrebujejo
aktivne mlade. Potrebna bo nova paradigma razvoja in v Parku
Istra se trudimo soustvarjati eno od možnih poti. Neprecenljivo
je, da imajo mladi možnost izkusiti, kaj je trajnost v
praski, jo živeti že danes in jo odgovorno pomagati
soustvarjati. Izkušnja tega je veliko močnejša od
37
teoretičnega znanja.
ZRNO NA ZRNO POGAČA,
UČINEK NA UČINEK …
Posebnost našega projekta je, da večinoma ne izvajamo svojih
akcij, ampak s svojim delom podpiramo aktivne organizacije in
posameznike, ki delujejo za boljši jutri na področju Slovenske
Istre. Trenutno sodelujemo z več kot 50 nevladnimi organizacijami, lokalnimi skupnostmi in aktivnimi posamezniki. S
prostovoljskimi akcijami, ki jih izvajamo v podporo obstoječim
projektom in organizacijam, pripomoremo k trajnosti rezultatov
našega dela ter hkrati pomagamo lokalnemu prebivalstvu na
področjih, ki so se izkazala kot potrebna v tem okolju. S tem
se izognemo temu, da bi okolju vsiljevali nekaj, česar si ne
želi in česar ne potrebuje. Ker vse akcije izvajamo v sodelovanju z lokalno skupnostjo, lahko tudi redno preverjamo
učinkovitost naših akcij in morebitne potrebe po dodatnem
prostovoljskem delu. Hkrati se glas o naših akcijah lažje širi
med lokalnim prebivalstvom, zato nas ljudje, ki potrebujejo
pomoč, lažje najdejo.
V okviru projekta Solidarni v Istri smo vsakodnevno izvedli dve
do pet prostovoljskih akcij. Rezultati dela so vidni takoj, kar je
za prostovoljce velikega pomena, saj vidijo, da lahko z voljo
in osebno aktivacijo na primer pomagajo pri skrbi za živali v
zavetišču, pomagajo Rdečemu Križu pri pripravi paketov hrane, naberejo sadje z zapuščenih dreves in ga darujejo pomoči
potrebnim, preprečijo, da bi se podrl tradicionalni istrski zid ali
pa da bi se zarasla tradicionalna kamnita hiša, pripomorejo,
da je opuščena pot spet na voljo pohodniku, očistijo kal, da
bodo imele divje živali v sušnih mesecih dostop do vode,
pomagajo ostarelemu kmetu, ki bi za pobiranje krompirja z

njive potreboval na primer deset dni, prostovoljci pa z velikim
veseljem v skupni akciji poberejo krompir v petih urah. Veliko
energije posvečamo tudi pomoči ostarelim, ki nimajo svojcev,
ki bi skrbeli zanje. Zanje smo pripravili drva za zimo, pobelili
stanovanje, uredili okolico hiše, naši koordinatorji pa so znali
tudi kakšno stvar popraviti, kar pride zelo prav, saj si mnogi
mojstrov ne morejo privoščiti. Prostovoljci so na osnovni šoli
pomagali pri učenju angleščine ter pripravljali izobraževalne
in ustvarjalne delavnice. Vsakodnevno smo torej sejali dobro
po vsej Slovenski Istri.
Ob vsem tem so prostovoljci rasli kot ljudje. Mladi preko sodelovanja v najrazličnejših prostovoljskih akcijah pridobijo
paleto različnih spretnosti. Raznolike izkušnje jim pomagajo
prepoznati, kaj je tisto, česar si oni sami zares želijo v življenju.
Življenje v skupini prostovoljcev je izjemno bogato. V popoldanskem času smo za prostovoljce pripravili program delavnic,
preko katerega so dobili znanje na najrazličnejših področjih
od osebnostne rasti, projektnega vodenja in aktivnega državljanstva do kritičnega presojanja informacij in delavnic ročnih
spretnosti. Prostovoljce smo spodbudili, da v času bivanja
pripravijo za druge vsaj eno delavnico ali aktivnost.
Pomemben vidik je tudi učenje življenja v skupini ljudi, skrb
drug za drugega in prevzemanje odgovornosti. Včasih pridejo
k nam prostovoljci, ki prvič v življenju skuhajo testenine in so
ob tem neizmerno ponosni. Ja, preživijo lahko tudi brez mame.
Zelo dobre rezultate imamo pri delu z ranljivimi skupinami.
Mnogi mladi, ki so prenehali s šolanjem ali zašli na stranpoti,
so pri nas našli novo, bolj navdihujočo pot. Pozitivno okolje,
dobra dela, narava, vzorniki, ki jih najdejo v prostovoljcih z
vsega sveta, lahko takšnemu mlademu popolnoma spremenijo življenje in pogled nase. Je pa res, da je za mlade z manj
priložnostmi zelo pomembno okrepljeno mentorstvo. Mentor
je prostovoljcem na voljo vsakodnevno, zanje organizira tedenske skupine za deljenje osebnih izkušenj, delavnice za
osebnostno rast in povezovanje skupine, delavnice, ki prostovoljcem pomagajo prepoznavati pridobljene kompetence
in znanja (po švedski metodi ELD). Za to imamo razvita tudi
orodja za vsakodnevno beleženje del in na novo pridobljenih
znanj. Celoten proces močno pomaga pri končnem pisanju
Youthpassa. Mladi zelo cenijo jasno strukturo – vedno znova
ugotavljajo, da jim je to zelo manjkalo (še posebej, če so bili
pred tem brezposelni).
Prostovoljcev se močno dotakne izkušnja pomoči, izkušnja
aktivnega državljanstva, ki človeka navda z velikim notranjim
zadovoljstvom in občutkom izpolnjenosti. Ob njej prostovoljci
gradijo samozavest in samopodobo. Izkušnja življenja v medkulturnem okolju je prav tako pomembna, saj ob njej padejo
še zadnji stereotipi in predsodki. Preko nje postaja Evropa
bolj strpna in enotna.
Mnogi prostovoljci nam pišejo o tem, da jim je izkušnja bivanja v Parku Istra spremenila življenje. Le kaj je lahko več
kot spreminjati življenja prostovoljcev in domačinov, skrbeti
za okolje v najširšem pomenu ter z vsakodnevnimi akcijami
širiti vrednoto solidarnosti, ki se mora zasidrati v jedro vsake
zdrave družbe.
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Janez Matos,
projektni vodja in koordinator
prostovoljcev,
Park Istra

ljev in policije, predstavnica centra za
socialno delo, Mladinskega sveta Domžale, Študijsko-raziskovalnega centra za
družino). Informacija o priročniku je bila
posredovana tudi na aktivu svetovalnih
delavk osnovnih šol Občine Domžale
z okolico, pri čemer so se zanimali za
izvode tudi iz sosednje občine, kjer so
delili priročnik z vsemi njihovimi enotami
osnovne šole.

Mobilnost
mladinskih
delavcev: Podpora
mladim z avtizmom
v mladinskem delu

V Društvu ASPI podarijo priročnik osebam, ki pridejo na prva svetovanja, ter na
tak način širijo znanja o avtizmu in načinu
dela z osebami z avtizmom. Informacijo
so delili tudi v prispevku v reviji VOX ALIA.
Priročnik smo tako v digitalni kot v tiskani
obliki delili tudi z vsemi partnerskimi organizacijami. Tako se bo učinek širil tudi na
lokalni ravni vseh partnerskih organizacij,
s tem pa se bodo odpirale nove mednarodne priložnosti s področja vključevanja
mladih z avtizmom.

Domžale, 26. 8. – 1. 9. 2019

AJ SE JE V PROJEKTU DOGAJALO?
Na treningu mladinskih delavcev z naslovom
Podpora mladim z avtizmom v mladinskem
delu je sodelovalo 12 udeležencev iz Slovenije, Grčije, Estonije in Španije. V projektu
smo sodelovali z Društvom ASPI – Društvo za pomoč odraslim osebam z motnjo avtističnega spektra, iz katerega
sta prihajali tudi trenerki.
Cilj projekta je bil pridobiti znanje in izkušnje pri delu z
mladimi z avtizmom, spoznati njihove specifične potrebe in
kako prilagoditi obstoječe metode dela, da bodo v največji
možni meri vključevale tudi mlade z avtizmom. Udeleženci
so delili svoje izkušnje in dobre prakse iz svojih organizacij.
Na treningu so bile uporabljene metode neformalnega
učenja s poudarkom na izkustvenem učenju. Udeleženci
so pripravili in izvedli delavnice za mlade z avtizmom. V
okviru projekta pa je nastal tudi digitalni in tiskani priročnih
v slovenskem in angleškem jeziku z zbranimi delavnicami,
ki smo jih pripravili in izvedli za mlade v društvu ASPI, s
splošnimi informacijami o avtizmu in priporočeno literaturo
za nadaljnje branje.

K

ZAKAJ STE OBRAVNAVALI TE TEME?
Mladinski delavci se pri svojem delu srečujemo z mladimi,
ki imajo različna ozadja in potrebe. V dejavnosti organizacij se pogosto vključujejo tudi mladi z avtizmom, pri
čemer lahko mladinski delavci ali drugi zaposleni naletijo
na številne ovire in nerazumevanje zaradi nepoznavanja
specifike in potreb oseb z avtizmom. Tendenca k inkluziji
in čim večjemu vključevanju mladih s posebnimi potrebami
ter porast diagnoz z avtizmom, kažeta na to, da je veliko
možnosti, da se bodo mladinski delavci pri svojem delu
srečali z mladimi z avtizmom (tudi če se še niso).
Osebe z avtizmom se pogosto znajdejo v stiski zaradi nerazumevanja okolice. Imajo težave s socialno komunikacijo
in interakcijo (težave z razumevanjem gest, mimike ipd.)
ter razumevanjem družbenih pravil. Težave se pojavljajo tudi pri gradnji in ohranjanju prijateljstev, tudi če si jih

želijo. Mladinski delavec lahko pomaga pri razumevanju in
sprejemanju drugačnosti in pri navezovanju stikov.
V CZM smo prepoznali potrebo po več znanja s
področja avtizma, priložnost pa smo videli v pripravi
38
treninga mladinskih delavcev v okviru programa
Erasmus+: Mladi v akciji. Mlade z avtizmom vključujemo v okviru različnih aktivnosti centra (učna
pomoč, počitniški program, delavnice), hkrati pa
se z njim srečujemo tudi preko delavnic na šolah. Pogosto
nam informacije niso znane vnaprej in se ovire pokažejo šele
tekom aktivnosti. Njihovo premagovanje bi bilo lažje s pridobljenim znanjem o prilagajanju metod dela.
Partnerske organizacije so sodelovanje v projektu videle
kot priložnost za pridobitev novih znanj in izkušenj pri delu
z mladimi z avtizmom. Na treningu je sodelovalo 12 udeležencev in dve trenerki. Maksimalno število udeležencev je
bilo določeno zaradi specifike dela z osebami z avtizmom.
Osebe z avtizmom se ne odzivajo dobro na večje skupine
neznanih ljudi. Sodelovali so udeleženci, ki so aktivno vpeti v
delovanje partnerskih organizacij in jih zanima delo z mladimi
in področje avtizma, ter udeleženci, ki imajo izkušnje z delom
z mladimi z avtizmom (delajo v organizacijah, ki vključujejo
mlade s posebnimi potrebami) in sodelujejo s partnerskimi
organizacijami.
Čeprav smo se v projektu osredotočali predvsem na mlade z
avtizmom, pa velja poudariti, da so udeleženci pridobili izkušnje
in informacije, ki jim bodo pomagale pri prilagoditvi vsakodnevnih dejavnosti na način, da omogočajo čim večje vključevanje
različnih mladih. Mladi z avtizmom se drugače odzivajo, predvsem v socialnih situacijah in interakcijah, kar nam pomaga pri
sprejemanju različnih potreb mladih ne glede na to, ali gre za
nevrotipične mlade ali osebe s posebnimi potrebami. Prilagoditve, ki jih uporabimo za osebe z avtizmom, lahko uporabimo
tudi pri različnih mladih z različnimi potrebami.
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Mladinski
delavci naletijo
na ovire in
nerazumevanje
zaradi
nepoznavanja
specifike in
potreb oseb z
avtizmom.

ZRNO NA ZRNO POGAČA,
UČINEK NA UČINEK …
Izpostaviti želimo učinke, ki jih je imel
projekt na udeležence, sodelujoče organizacije in na lokalno okolje. Učinki
na udeležence so bili boljše poznavanje
načina dela z mladimi z avtizmom ter spoznavanje novih metod in načinov, kako
prilagoditi obstoječe metode, da bodo v
čim večji meri vključevale mlade z avtizmom. Prav tako so udeleženci pridobili
večjo samozavest in prepričanost v delo,
kjer so vključene tudi osebe z avtizmom.
Udeleženci so znanje in izkušnje prenesli
v svoje organizacije in lokalno okolje, s
čimer so se z novim znanjem okrepile
tudi sodelujoče organizacije. Organizacije so s sodelovanjem v projektu širile
svoje mreže in krepile mednarodno sodelovanje, učinek dobrega sodelovanja
pa se kaže v pripravah na nov projekt,
kjer bo izkušenejši udeleženec sodeloval
kot novi trener. S poglobljenim in dolgo-

ročnim sodelovanjem se krepi medkulturni dialog, sprejemanje različnosti in
poznavanje vprašanja vključenosti na
mednarodni ravni.
Učinek projekta se je pokazal tudi na
ostalih posameznikih in skupinah, vključenih v projekt, in sicer pri mladih z avtizmom, ki so bili del delavnic, in pri njihovih
spremljevalcih. Zanje je pomembno pridobivanje novih izkušenj v varnem, že
znanem okolju, saj jim to pomaga tudi pri
soočanju z vsakodnevnimi ovirami. Mladi si želijo biti del skupine in dogajanja.
Sodelovanje v mednarodnem projektu je
imelo zanje poseben pomen. Iz Društva
ASPI so po koncu treninga sporočili, da
so bili mladi zelo naklonjeni in veseli, da
so lahko spoznali nove ljudi. Še sami so
bili presenečeni, kako dobro so se odzvali, sodelovali in poskušali navezati stik.
KAJ PA VIDNOST PROJEKTA?
S projektom smo želeli širiti zavedanje
o avtizmu in prepoznavnost programa
Erasmus+ na lokalni ravni, kar smo v največji meri dosegli z izdajo priročnika. V
Centru za mlade Domžale, smo priročnik
delili z lokalnimi osnovnimi šolami in srednjo šolo, z Vrtcem Urša ter z Društvom
mladih Jarše. Projekt in priročnik smo
predstavili na srečanju Lokalne akcijske
skupine za boj proti zasvojenosti, v kateri se združujejo predstavniki organizacij,
ki neposredno delajo z mladimi (predstavniki svetovalnih delavcev, ravnate-

Vidnost projekta in razširjanje rezultatov
in informacij o programu Erasmus+ je
bila naloga vseh sodelujočih organizacij,
k širjenju pa so pripomogli tudi udeleženci treninga. Udeleženci treninga so
širili informacije sproti preko objav na
družbenih omrežjih. V Centru za mlade
Domžale smo informacije o priročniku
delili v lokalnih tiskanih medijih ter na
platformi Erasmus+ in portalu mlad.si.
Informacije o projektu so v društvu in
Zvezi NVO za avtizem Slovenije objavili
tudi na svojih straneh na Facebooku.
Menimo, da sta priročnik in izkazano
zanimanje zanj v veliki meri povečala
učinke projekta. Učinki projekta se še
vedno širijo, saj prihajajo nova povpraševanja po priročniku. Po končanem projektu smo jih razdelili tudi med mentorje
učencev OŠ, ki delujejo v okviru Lokalne
akcijske skupine, jih predali trenerju drugega projekta na temo preventive, ki jih
bo delili med organizacijami, ki naslavljajo podobne teme. Priročnik je vnesen
tudi v sistem COBISS. Vsem zainteresiranim organizacijam in posameznikom je
na voljo v digitalni obliki na spletni strani
Centra za mlade Domžale, v centru pa
tudi v tiskani verziji.

POVEZAVA
Priročnik: https://www.czm-domzale.si/prirocnik-podpora-mladim-z-avtizmom-v-mladinskem-delu/
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Tjaša Slevec,
koordinatorka projekta, Center za mlade Domžale

razumljiva in s tem dostopna osebam z
motnjami v duševnem razvoju in drugim
ciljnim skupinam. Publikacije so lahko v
pomoč vsem neveščim bralcem, tistim
s specifičnimi učnimi motnjami in tudi
tistim, ki se bodo v jeziku šele izurili
(npr. priseljenci). Izdali smo tudi publikacijo Spolnost ni tabu, ki je namenjena
staršem oseb z motnjami v duševnem
razvoju in govori o odnosih, spolnosti in
podpori pri odraščanju. Izšla je v slovenščini, češčini in angleščini.

Strateško partnerstvo:
Partnerstvo za aktivnejše
življenje mladih z motnjami v
duševnem razvoju – PAL4youth

ZAKAJ STE OBRAVNAVALI TE TEME?
Spolnost oseb z motnjami v duševnem
razvoju je tabu tema. Mladi z motnjami
v duševnem razvoju so pogosto prikrajšani za realne informacije o svojih pravicah, svojih telesih in možnostih, ki jih
imajo. Informacije, ki jih prejemajo, so
filtrirane s strani staršev in skrbnikov.

Slovenija in Češka, 15. 10. 2018 – 14. 4. 2020
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AJ SE JE V PROJEKTU DOGAJALO?
Projekt Partnerstvo za aktivnejše življenje
mladih z motnjami v duševnem razvoju –
PAL4youth je potekal v sodelovanju med
organizacijama, ki delujeta v skrbi za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju in njihovim
družinskim članom, Zveza Sožitje iz Slovenije in Inclusion
Czech Republic.

K

Mladi z motnjami v duševnem razvoju so prikrajšani za realne informacije o svojih pravicah, telesih in možnostih, ki jih
imajo. S tem projektom smo želeli izboljšati njihove možnosti
za dostop do strokovnih informacij o spolnosti, odnosih,
spolnem življenju in zdravju v njim prilagojenem jeziku, kar
bi prispevalo k večji samostojnosti in jim omogočilo lažjo
udeležbo v dogajanju, ki se tiče njih in njihovega počutja.
Mladi z motnjami v duševnem razvoju so zajeti v vsaki definiciji mladih z manj priložnostmi. Gre za specifično skupino,
ki je še bolj ranljiva od drugih, saj je njihova odvisnost od

tolmačenja informacij s strani okolja veliko večja kot pri
ostalih osebah z oviranostjo.
Glavni cilji projekta so gradnja partnerstva med organizacijama, priprava orodij za informiranje in izobraževanje o
odnosih, spolnosti in skrbi za zdravje za mlade z motnjami
v duševnem razvoju in njihove starše ter razvoj modela
mladinskega dela z mladimi z motnjami v duševnem razvoju
skozi analizo potreb, kot jo vidijo sami.
V okviru projekta smo izdelali konkretna orodja za izobraževanje in informiranje mladih. Izdali smo knjižice za dekleta
in fante v slovenščini in angleščini, ki so zapisane v lahko
berljivem in razumljivem jeziku: Življenje ženske, Življenje
moškega, Ljubezen, seks in jaz, Ginekološki pregled, Nosečnost, Porod, Spolno nasilje. Skupno predstavljajo več
kot 300 strani lahko berljivega besedila skupaj z ilustracijami, ki so pri lahkem branju eden izmed ključnih virov
informacij. Format lahkega branja pomeni, da so besedila

V žarišču projekta so bili predvsem človekovo dostojanstvo in enakost, saj so
jasne in dostopne informacije o naših
telesih in dogajanju z njimi ena od osnov
za samostojno življenje in delovanje v
svetu, ter aktivna participacija v družbi, saj smo skozi
strukturirano raziskovanje
potreb med mladimi z mot41
njami v duševnem razvoju
odprli polje za razvoj novih
participativnih praks v obeh
organizacijah. Le mladi, ki so informirani
o lastnih pravicah in možnostih ter hkrati razumejo posledice svojih izbir, lahko

aktivno sodelujejo v družbi in ravnajo
kot odrasli.
S projektom PAL4youth smo želeli izboljšati možnosti mladih za dostop do strokovnih informacij o spolnosti, odnosih,
spolnem življenju in zdravju v njim prilagojenem jeziku. Tudi staršem smo želeli
ponuditi informacije in vsebine, da sami
skrbijo za kar najboljše možnosti svojih
otrok z motnjami v duševnem razvoju.
Tudi strokovni delavci, ki se ukvarjajo z
mladimi z motnjami v duševnem razvoju,
pogosto nimajo modela, kako se teme
lotiti. Tako smo s projektom naslovili tudi
njih in jih podprli pri njihovem delu.
Projekt se vsebinsko naslanja na Konvencijo o pravicah invalidov, sledil pa je
tudi Strategiji za vključevanje in različnost na področju mladine.
ZRNO NA ZRNO POGAČA, UČINEK NA
UČINEK …
Preko lahko berljivih in razumljivih informacij za mlade z motnjami v duševnem
razvoju spodbujamo njihovo opolnomočenje in tudi socialno vključenost.
Pismenost za člane najranljivejših skupin
pomeni, da lahko berejo in sprejemajo
informacije v njim dostopni obliki, predvsem pa da jih razumejo. S tem imajo
mnogo večje možnosti, da se znajdejo
v svojem okolju, se borijo za svoje pravice in se znajo odločati sami, kar močno
vpliva na posameznega človeka in s tem

tudi na razvoj skupnosti.
Sodelovanje v projektu je tudi partnerskima organizacijama omogočilo
izmenjavo znanj, veščin in gradnjo skupnih strokovnih konceptov med strokovnimi delavci iz obeh organizacij ter
tako krepilo kompetence za podporo
mladih z manj priložnostmi v mednarodnem okolju. Skozi procese neposredne
participacije smo okrepili glas mladih z
motnjami v duševnem razvoju ter tako
prispevali k spremembam v kulturi in
razvoju družbe.
Projektni cilji obenem dopolnjujejo
stalne dejavnosti obeh partnerjev in so
odskočna deska za razvoj prihodnjih
skupnih projektov. Skozi projekt smo
obravnavali vprašanja vključevanja in
različnosti, ki mladim z manj priložnostmi
prinašajo koristi, tudi tistim v širši skupnosti, ki niso vključeni neposredno.
Z vidika spodbujanja kakovostnega mladinskega dela je projekt prinesel razvoj
konceptov v partnerstvu med dvema organizacijama, ki se v svojem delu srečujeta s populacijo mladih z motnjami v
duševnem razvoju.
V delovanje obeh organizacij smo načrtovano vnesli elemente mladinskega
dela in ob podpori strokovnjakov fokusirano začeli zbirati potrebe med mladimi
z motnjami v duševnem razvoju.
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Mateja Turk,
vodja projekta, strokovna delavka na Zvezi Sožitje
Fotografije: Oto Žan

• LOKALNA DRUŠTVA SOŽITJE
Lokalna društva Sožitje so izjemnega pomena za prenos vseh
programov in projektov Zveze Sožitje tja, kamor ti programi in
projekti tudi sodijo, neposredno do ljudi in v družine. Zaradi
same teme spolnosti, ki je v Sloveniji tabu tema za vse, ne
samo za osebe s posebnimi potrebami, smo komunikaciji z
društvi ves čas projekta namenili izjemno veliko pozornosti.
Če so bila najprej društva zadržana, smo zaradi redne komunikacije in spoštovanja njihovih zadržkov in različnih mnenj
na koncu od njih dobili same pohvale in izjemno podporo pri
razširjanju rezultatov projekta.
• OSNOVNE ŠOLE S PRILAGOJENIM PROGRAMOM
Osnovne šole s prilagojenim programom so vse knjižice razgrabile. Knjižice za dekleta in fante v lahko berljivi obliki so se
že v prvem mesecu po izdaji začele uporabljati kot neformalno učno gradivo za obvezni šolski predmet Intimno življenje
in spolnost, ki poteka na 6. stopnji (za mlade med 21. in 26.
letom). Pred tem projektom so se učitelji zaradi pomanjkanja
oz. neobstoja primernega učnega gradiva morali znajti vsak
po svoje. Učitelji iz osnovnih šol iz cele Slovenije so bili tisti,
ki so se najprej odzvali na dogodke v okviru projekta.
»Z izdajo svojih knjižic ste omogočili, da se naredi premik v
Sloveniji na tem področju.«
N. Č., Center Janeza Levca
•

VARSTVENO-DELOVNI CENTRI IN CENTRI ZA
USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO
Varstveno-delovni centri v Sloveniji se veliko ukvarjajo s tem,
kako svojim uporabnikom ponuditi čim več informacij v obliki
lahkega branja ter kako podpreti tako uporabnike kot njihove starše v vseh življenjskih situacijah. Strokovni delavci iz
varstveno-delovnih centrih so bili eni izmed tistih, ki so se najbolj množično udeleževali naših dogodkov v okviru projekta.
»V našem zavodu si prizadevamo vse pisane, aktualne informacije prevesti v uporabnikom dostopen jezik. Publikacije
bodo vsekakor doprinesle in povečale možnost dostopa do
vedno aktualnih in za naše uporabnike pomembnih informacij, za kar se še posebej v imenu naših uporabnikov iskreno
zahvaljujemo ter vam želimo nadaljnje uspešno delo.«
Mirjana Česen, direktorica VDC Kranj
• ZDRAVSTVENA STROKA
Strokovni delavci v zdravstvu se velikokrat srečujejo z osebami z motnjami v duševnem razvoju. Želijo jim ponuditi najboljšo strokovno obravnavo, vendar pogosto pride do šumov v
komunikaciji. Tudi njim so rezultati projekta podlaga za lažje
in bolj uspešno delo z osebami iz ranljivih skupin.
»Odlično in zelo uporabno pri našem delu. Z veseljem se
priporočamo za dodatna znanja.«
Tatjana Gregorič, Zdravstveni dom Črnomelj
»Knjižice so zelo dobro strokovno napisane ter razumljive
vsakomur. Veselim se nadaljnjega sodelovanja.«
Irena Rahne Otorepec, Ambulanta za spolno zdravje, Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana

• DRŽAVNI ORGANI
O rezultatih projekta smo obvestili Urad predsednika Republike Slovenije in svetovalce predsednika. Rezultate projekta
smo poslali tudi varuhu človekovih pravic, Petru Svetini, in
zagovorniku načela enakosti, Mihi Lobniku, s katerima sodelujemo v okviru zagovorništva naše organizacije.
»Publikacije so zares odlične, zato vam čestitamo za ta vaš
prispevek. Služile nam bodo za zgled pri pripravi naših informativnih gradiv, prilagojenih osebam z motnjo v duševnem
razvoju.«
Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti
• SPLOŠNE JAVNE KNJIŽNICE
Vse več knjižnic svojim uporabnikom ponuja kotičke in police
lahkega branja. Zavedajo se pomena vključevanja oseb s
posebnimi potrebami, predvsem pa pomena knjižnic kot dragocenega javnega prostora, ki nudi možnosti za vseživljenjsko
učenje. Naših knjižic so bili tudi zaradi teh razlogov veseli.
• AKADEMSKA SFERA
Iz akademske sfere sta se odzvali Janja Gašper in red. prof.
dr. Darja Zaviršek, rezultate pa smo predstavili tudi red. prof.
dr. Dragici Haramija, redni profesorici za področje mladinske
književnosti in nosilki izbirnega predmeta Lahko branje na
Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru, ter doc. dr. Aksinji
Kermauner, profesorici na Pedagoški fakulteti v Kopru v Kabinetu za psihološke vede in specialno pedagogiko.
Janja Gašper nas je v začetku projekta, še v letu
2018, prosila za delovne različice knjižic za dekleta
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in fante, da bi lahko z njihovo pomočjo raziskala področje izobraževanja o spolnosti v lahkem branju.
Na temo je pripravila magistrsko delo z naslovom
Izobraževanje o spolnosti v lahkem branju za mladostnike z
zmerno motnjo v duševnem razvoju (področje Specialna in
rehabilitacijska pedagogika na Pedagoški fakulteti Univerze
v Ljubljani). Svoje ugotovitve je predstavila tudi v okviru projekta na obeh multiplikativnih dogodkih v Ljubljani in v Pragi.
Red. prof. dr. Darja Zaviršek je pri svojem delu na Pedagoški
fakulteti in Fakulteti za socialno delo (Univerze v Ljubljani)
svoje študente usmerila na naša strokovna gradiva. Študentke
so s pomočjo gradiv izdelale tudi seminarsko nalogo Osebe
z oviranostjo in pravica do spolnosti.
KAJ PA VIDNOST PROJEKTA?
Partnerja v projektu imata razvejano mrežo storitev, programov
in aktivnosti. Zveza Sožitje ima več kot 15.000 članov, Inclusion Czech Republic pa 8.000, preko katerih smo rezultate
projekta vpeljali in razširili v lokalno okolje obeh držav ter

V delovanje obeh organizacij
smo načrtovano vnesli
elemente mladinskega dela
in ob podpori strokovnjakov
začeli zbirati potrebe
med mladimi z motnjami v
duševnem razvoju.

tako z rezultati projekta dosegli veliko
število mladih z motnjami v duševnem
razvoju, njihovih staršev in strokovnjakov. Ves čas projekta smo
pazili, da smo se pri razširjanju rezultatov osredotočali na različne skupine, ki bi
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rezultate lahko uporabile pri
svojem delu in jih tako same
razširjale naprej, predvsem
pa jih uporabljale. Ker smo se lotili teme,
za katero je bilo v okolju izjemno pomankanje informacij in uporabnih gradiv,
težav z razširjanjem rezultatov projekta
nismo imeli.
Vsako izmed osmih knjižic (sedem knjižic za mlade v obliki lahkega branja in
eno za starše) smo v slovenščini natisnili
v nakladi 1000 izvodov. Odzivi na knjižice so bili izjemno pozitivni, pošiljanje
smo morali celo omejiti. Knjižice so v
elektronski obliki na voljo tudi na naši
spletni strani www.zveza-sozitje.si. V
češčini je izšla knjižica za starše, ki so
jo natisnili v 1.500 izvodih. V roku treh
mesecev je knjižica že pošla, zato so jo
s pomočjo dodatne donacije iz drugih
virov že ponatisnili. Knjižica je v elektronski obliki na voljo na njihovi spletni
strani www.spmpcr.cz.
Intelektualne rezultate projekta smo
predstavili na multiplikativnih dogodkih.
Mednarodni multiplikativni dogodek je
potekal septembra 2019 v Ljubljani. Zaradi izjemnega zanimanja smo naknadno
izvedli še dve ponovitvi dogodka v začetku oktobra. Multiplikativni dogodek

Ker smo se lotili teme, za katero je bilo
pomankanje informacij, težav z razširjanjem
rezultatov nismo imeli.
je potekal tudi novembra 2019 v Pragi. Ponovno je bila udeležba izjemna in dvorana je bila polna do zadnjega kotička. Partnerji so rezultate razširjali tudi preko
svojih lokalnih društev, partnerskih organizacij ter s pomočjo svojih uporabnikov
in svetovalnih centrov.
Za namen preverjanja uporabnosti rezultatov projekta in njihovih učinkov so na
Češkem izvedli vprašalnik. Vseh 100 % anketirancev je izjavilo, da je knjižica zanje
uporabna in koristna.
O rezultatih projekta smo obvestili nevladne organizacije, ki delajo na tem področju
v Sloveniji in v tujini. Povabili so nas k predstavitvam in nadaljnjemu sodelovanju.
Projektne aktivnosti in rezultati so bili predstavljeni tudi na portalu RTV Slovenija.
Projekt je bil izbran kot primer dobre prakse in predstavljen v brošuri nacionalne
agencije MOVIT Odtisi mladih+: Erasmus+: Mladi v akciji. Rezultati projekta so
dosegli tudi organizacije, za katere nismo načrtovali. Tako je projekt prešel izven
svojih okvirov in zabeležil še večji učinek v okolju od prvotno načrtovanega.
»Pišem vam iz Doma upokojencev Podbrdo. Zasledila sem vašo zbirko priročnikov
v lahkem branju. Teme so zelo aktualne tudi za naše stanovalce, prav tako so
pisane na njim razumljiv način. Zanima me, kje bi jih lahko naročila.«
Rebeka Kos, Dom upokojencev Podbrdo
Rezultate projekta bomo tudi po uradnem koncu projekta razširjali naprej, predvsem pa jih bomo v čim večji meri uporabljali v praksi. Partnerstvo, ki smo ga
razvili skupaj s češko organizacijo, nov koncept mladinskega dela z mladimi z
motnjami v duševnem razvoju in orodja za informiranje smo resnično potrebovali
tako v slovenskem kot v češkem okolju. Da je bila potreba mnogo večja od teh
dveh organizacij, potrjuje takojšnji učinek projekta še v času njegovega izvajanja.

POVEZAVA
http://www.zveza-sozitje.si/pal4youth-2018-2020.html
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Učinke smo beležili tudi pri drugih organizacijah in na drugih
ravneh:

Učinek+ za
področje
mladine:
Orodje za
načrtovanje
učinkov v
projektih
mobilnosti

orodja
Mladinske organizacije imajo za krepitev
kakovosti mladinskega dela na voljo vse več
orodij, ki s preprostim in predvsem sistematičnim
metodološkim pristopom omogočajo lažje
vključevanje procesov za utrjevanje učinkov
v vsakdanjem delu in projektih. Nekatera od v
nadaljevanju predstavljenih orodij so bila razvita
ali prilagojena prav posebej za mladinsko delo,
druga pa v širšem kontekstu mednarodnih
projektov na področju izobraževanja in
usposabljanj. Kratko in jedrnato predstavljamo
orodja Učinek+ in Učinek+ za področje mladine,
Logbook in Impacttool ter vam prepuščamo
odločitev, katero je za vaše delo najbolj primerno.

1. KORAK

2. KORAK

3. KORAK

Definiranje problema,
ki ga s projektom
rešujemo, in ključnega
učinka.

Razstavljanje učinka
projekta na več
dimenzij, da bi ta
učinek lažje razumeli.

Ko učinek dobro
razumemo, definiramo
kazalnike in se
odločimo, kako ga
bomo merili.

PODPORNI PRIROČNIK
Priročnik vodjem organizacij, projektov in projektnim ekipam
pomaga:
• razumeti globlji namen njihovih projektov,
• pripraviti kakovostnejše projektne programe,
• razmisliti, katere podatke bodo potrebovali za sprotno in
končno vrednotenje,
• sestaviti sistem sprotnega zbiranja podatkov, ki jih bodo
potrebovali za kakovostno vrednotenje,
• vrednotiti projekte in napisati zaključno poročilo.
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Sestavljen je iz treh temeljnih delov:
• V prvem bralci najdejo teorijo s področja načrtovanja
učinkov.
• V drugem je natančno opisano orodje Učinek+ in primer
njegove uporabe.
• V tretjem je predstavljen primer načrta za izvedbo načrtovalnega srečanja s projektno ekipo, lahko pa vam služi
tudi pri fasilitaciji kake zunanje skupine.

• orodja •
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Matej Cepin, Polona Siter Drnovšek,
člana bazena trenerjev Movit
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Didaktično je priročnik zasnovan tako, da lahko z njim začnete kjerkoli.
Lahko začnete na primer pri orodju in se po potrebi vračate nazaj na teorijo.
Priročnik ni skupek omejujočih pravil, ampak snov, namenjena gnetenju
in ustvarjanju. K temu pripomorejo še trije delovni listi, ki so mu priloženi.

erjetno se tudi po več letih še vedno spominjate
izmenjave, ki je spremenila ali pa vsaj močno
zaznamovala vaše življenje. »Kaj vse se je razvilo iz nje!« rečemo, ko na tak dogodek pogledamo s časovnim zamikom. Na posamezen
projekt mobilnosti lahko gledamo kot na dogajanje s fiksnim
začetkom in koncem, ki poveže ljudi in doseže določene cilje,
lahko pa tudi kot na začetek veliko večje zgodbe, ki trajno
spreminja posameznike, lokalno in tudi širše okolje. Temu
drugemu pravimo učinek.

V

Programa Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota sta vedno bolj usmerjena v načrtovanje in prepoznavanje učinkov.
Je dolgoročne učinke sploh mogoče načrtovati vnaprej? Do
neke mere že. Pri tem nam lahko pomaga tudi orodje Učinek+.
OD KOD ORODJE UČINEK+?
Začelo se je leta 2018, ko je britanska nacionalna agencija
Ecorys v partnerstvu s slovensko nacionalno agencijo programa Erasmus+ za področje izobraževanja CMEPIUS razvila orodje in priročnik Učinek+, katerega namen je pomagati
projektnim ekipam pri načrtovanju učinkov mednarodnih
projektov.

Zavod Movit je prepoznal potencial tega orodja, ga nadgradil
in prilagodil za uporabo v mladinskem sektorju. Tako sta nastala priročnik in orodje Učinek+: Načrtovanje učinkov v projektih
mobilnosti avtorjev Mateja Cepina in Polone Siter Drnovšek.
KAKŠNO JE?
Orodje Učinek+ so pravzaprav trije delovni listi, podprti z nekaj enostavno razložene teorije. Delovni listi predstavljajo tri
ključne korake pri načrtovanju učinkov projektov.
Delovni listi so v prvi vrsti namenjeni fazi načrtovanja projektov, prav pa pridejo tudi še v prvih fazah izvedbe. Za boljše
razumevanje projekta se jih lahko lotimo individualno, veliko
več pa bomo imeli od njih, če si bomo zanje vzeli čas skupaj s
celotno projektno ekipo. V ta namen pa je nastal tudi priročnik.

Orodje Učinek+ so
pravzaprav trije delovni listi,
podprti z nekaj enostavno
razložene teorije.

PREDNOSTI IN SLABOSTI
S potencialnimi prijavitelji v programa Erasmus+ in Evropska solidarnostna
enota je bilo izvedenih že nekaj delavnic z namenom načrtovanja učinkov
in uporabe orodja. Avtorja tako že lahko prepoznavava, kaj orodje prinaša
in kje so morda njegove pasti.
Posamezniki in ekipe, ki so orodje uporabili, najpogosteje omenjajo, da
so jim z njim postali veliko bolj jasni izrazi projektnega načrtovanja – in to
kljub temu, da so se na tem področju že prej počutili dokaj suverene. Prav
tako jim je zaradi orodja tudi bolj jasno, kaj natančno od njih pričakujejo
posamezna vprašanja v prijavnici ali zaključnem poročilu. »Pred tem smo
v obrazce pri več vprašanjih pisali podobne stvari, zdaj pa razumemo, v
čem se ta okenca med seboj razlikujejo,« pravijo.
Kot največjo potencialno nevarnost izpostavljajo čas. Če bi želeli vse tri
korake orodja izvesti res dobro, bi potrebovali res veliko časa. In drugič:
orodje morda ni takoj samo zase uporabno za čiste začetnike, saj zahteva
že kar nekaj predznanja o tem, kaj je s tovrstnimi projekti sploh mogoče
doseči. Takšni ste torej še posebej vabljeni na delavnice, kjer bo vse
razloženo korak za korakom.

Deli članka so povzeti ali citirani po priročniku Učinek+: Načrtovanje učinkov v projektih
mobilnosti, Zavod Movit, 2018

Logbook
in kakovost
mladinskega
dela

repitev kakovosti mladinskega dela je ena izmed ključnih tematik in izzivov, s katerim se
srečuje mladinski sektor tako na nacionalni
kot na evropski ravni. Z namenom razvijanja
kakovosti in spremljanja učinkov mladinskega
dela je švedska mreža KEKS razvila orodje Logbook, ki skozi beleženje mladinskega dela vzpostavlja refleksivno prakso in temelje kakovostnega mladinskega dela.

K

KEKS je bil osnovan s ciljem podpiranja na znanju
temelječega razvoja in zagovorništva mladinskega
dela, za kar pa so potrebni podatki. KEKS prepoznal
to potrebo in razvil sistem za sprotno dokumentiranje
in spremljanje mladinskega dela, Logbook:
• s katerim se zbira informacije, ki so potrebne za
razvoj kakovosti,
• ki je uporabniku prijazen in ne zahteva veliko
časa,
• ki podpira prakso refleksije,
• ki deluje ne glede na to, kje in v kakšni obliki se
je izvajalo mladinsko delo,
• ki ima enostavno funkcijo poročanja, ki se jo
uporablja za stalno spremljanje,
• kjer se lahko kvantitativne in kvalitativne podatke združuje v letna poročila,
• ki vzpostavlja skupno evropsko podlago za izmenjavo znanja in dobrih praks,
• ki nudi osnovo za nadaljnje raziskovanje mladinskega dela.

Logbook so ustvarili mladinski delavci za mladinske delavce. Mladinski delavci ga uporablja46
jo za razvoj in spremljanje prakse in rezultatov
mladinskega dela. Služi jim kot podpora pri njihovem vsakodnevnem beleženju aktivnosti mladinskega dela, saj omogoča zbiranje informacije
in ustvarjanje poročil, ki so potrebna za analizo in poročanje
o izvedenem delu. Logbook je dostopen na računalniku, tablici ali pametnem telefonu in se danes uporablja na Švedskem, Finskem, Irskem, v Sloveniji in Romuniji.

Logbook
so ustvarili
mladinski delavci
za mladinske
delavce.

Z Logbookom lahko beležite naslednje informacije:
• statistika (npr. število vseh mladih udeležencev in
aktivnih udeležencev, razdeljeno na fante/dekleta/
nebinarne, število ur aktivnosti),
• opisi (npr. dnevnik za refleksijo, načrtovani rezultati aktivnosti, kvalitativne informacije o izvedenem
delu),
• rezultati vprašalnikov za mlade (npr. vprašanja o
ravni participacije, učenju, varnosti),
• ključni podatki (npr. število mladih v ciljni skupini,
stroški).

• orodja •
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Leja Markelj, strokovna sodelavka v projektu Logbook, Mladinska mreža MaMa
Jonas Agdur, višji svetovalec, KEKS
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Poročila lahko ustvarite za
katero koli izbrano obdobje in aktivnost, ob koncu leta pa lahko
enostavno sestavite skupno poročilo
za celo leto z vsemi zbranimi podatki.
Da bi Logbook deloval v skladu z njegovimi cilji in nameni, je zelo pomembno
uporabnikom podrobno predstaviti sistem in pri tem pojasniti njegov namen
in pravilen način uporabe. Prav tako
pomembno pa si je vzeti čas za uporabo sistema in si refleksijo zastaviti kot
prednostno nalogo. Lastnik Logbooka
je KEKS, ki tudi nudi podporo uporabnikom, bodisi neposredno bodisi v nekaterih državah preko koordinacijskih
organizacij, kot je Mladinska mreža
MaMa v Sloveniji (ki jih pri tem podpira KEKS). Logbook je na voljo za letno
članarino, ki je odvisna od oblike in velikosti organizacije.
Količina časa, ki ga vzame uporaba sistema, je odvisna od količine aktivnosti,
ki jih je potrebno zabeležiti. Na primer
beleženje za mladinski center običajno
vzame okoli 15 minut na dan. Prav tako
se lahko razlikuje čas, ki je potreben za

analizo podatkov, a je ta vendarle smiselna in potrebna, uporaba Logbooka pa
pomeni le, da je v večji meri osnovana na podatkih in bolj učinkovita.
Logbook prinaša učinke in dodano vrednost na številne različne načine in na
različnih ravneh. Vprašalniki, ki so del sistema, nudijo mladim možnost, da podajo
svoje poglede na mladinsko delo. Ker naj bi se analizo zbranih informacij izvajalo
skupaj z mladimi, pa jim omogoča tudi neposreden vpliv na nadaljnji razvoj mladinskega dela. Če se Logbook pravilno uporablja, bo dodana vrednost za mlade
višja kakovost izvajanja mladinskega dela.
Iz zbranih letnih rezultatov vprašalnikov lahko mladinski delavci dobijo pregled
nad mladinskim delom, ki se izvaja v njihovi organizaciji, in na podlagi tega zastavijo cilje za naslednje leto z namenom razvijanja kakovosti njihovega dela.

Učinek+

100C,100M
100Y, 100M
100Y, 28M
100Y, 90C

b pripravi vmesne evalvacije programa
Erasmus+ leta 2016 smo nacionalne
agencije ugotovile, da projekti v končnih
poročilih zelo dobro identificirajo rezultate svojih aktivnosti, zelo redko pa se je
PANTONE Reflex
poročalo
oBlue
učinkih projektov Erasmus+. Zato je bila naPANTONE Warm Red
loga
vmesne evalvacije učinkov programa zahtevna naPANTONE 123
PANTONE
354 po sebi, pokazala pa je tudi na znatno šibkost
loga
sama
v verigi ugotavljanja učinkov aktivnosti Erasmus+. Zato
se je nekaj nacionalnih agencij (jedro skupine pod
vodstvom britanske agencije so tvorile Slovenija,
Madžarska, Irska in Nizozemska) odločilo ustvariti
orodje za prepoznavanje učinkov projektov.
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Impact+ Tool

5

Večji

4

v partnerskih organizacijah kot
rezultat vaših aktivnosti?

IZDELKI

3

• Kakšna nova ali izboljšana

1

2

LESTVICA
UČINKA

• Do katerih sprememb bo prišlo

Izdelki so neposredni produkti vaših
aktivnosti. Njihovo štetje vam pomaga pri
kvantiﬁciranju vaših rezultatov in učinkov.

partnerstva, izdelki ali storitve
bodo nastali?

• Kako se bodo spremenile

politike in postopki znotraj
organizacij oz. način delovanja
organizacij?

LESTVICA
UČINKA

Manjši
1

2

3

Primeri vključujejo število organiziranih
dogodkov ali število ljudi, ki opravljajo
program usposabljanja.

Večji
4

5

REZULTATI
• Kakšne spremembe bodo vaše

VAŠ UČINEK

aktivnosti prinesle učečim se?

• Kakšne nove spretnosti ali

Katera je glavna stvar oz. katere so
glavne stvari, ki jih želite doseči z
vašim projektom?

kompetence bodo usvojili?

• Kako bo projekt vplival na

odnose, mnenja (prepričanja) ali
želje učečih se posameznikov?

Razmislite o problemu ali izzivu, ki
ga poskušate rešiti s projektom.

Rezultati so spremembe, koristi, novo
znanje ali drugi učinki, ki so posledica vaših
aktivnosti in izdelkov.

• Do kakšnih sprememb

zakonodaje ali javnih politik bo
prišlo na vašem področju?

• Kako boste doprinesli k

izboljšanju strokovnih praks ali
metod učenja?

• Katere nove ali izboljšane

kvaliﬁkacije ali učne module
boste razvili?

• Kako bo projekt koristil sektorju
ali strokovni mreži?

Kratkoročni rezultati nastanejo v obdobju
od enega do treh let, dolgoročni rezultati
pa v obdobju od štirih do šestih let.
Primeri vključujejo izboljšanje
komunikacijskih spretnosti posameznikov
ali izboljšanje usposabljanj, ki jih
izvajajo organizacije.

UČINEK
Učinek je temeljna sprememba, ki je
posledica aktivnosti.
Običajno nastanejo učinki na dolgi rok,
pogosto po zaključku projektnih aktivnosti.

5
Večji

4

3
LESTVICA
UČINKA

2

1
Manjši

• Kako bodo vaše aktivnosti

vplivale na osebje, ki dela na
projektu?

KAZALNIKI
Kazalniki so merilniki, ki omogočajo
spremljanje napredka v smeri proti cilju.

2

in kompetence bodo razvili oz.
pridobili?

3

• Kako bo sodelovanje v projektu

4

• Katere nove izkušnje, spretnosti

podpiralo osebje pri njihovem
stalnem strokovnem razvoju?

5

Večji

PROJEKTNO OSEBJE
Impact+ Tool (v1 2017 SI)

LESTVICA
UČINKA

Uvedba Logbooka v druge slovenske
občine je še posebej pomembna zaradi naraščajoče potrebe po sistemski
rešitvi za beleženje mladinskega dela,
ki do sedaj v Sloveniji ni obstajala, in
zaradi zagotavljanja čim širšega nacionalnega in poenotenega vpogleda v
mladinsko delo v Sloveniji. Mladinski

PROMOCIJSKI VIDEO:
https://www.youtube.com/watch?v=ElBqN9uv3nc
Pilotni projekt se izvaja v okviru projekta
Europe Goes Local – razvoj in krepitev
kakovostnega mladinskega dela na lokalni ravni, ob podpori programa Erasmus+:
Mladi v akciji, Nacionalne agencije Movit
in Urada RS za mladino. V projektu sodelujejo mestne občine Ljubljana, Novo
mesto, Maribor in Celje ter občine Brežice, Škofja Loka in Krško, ki so za koordinatorja pilotnega projekta izbrale Zavod
Mladinska mreža MaMa. Vsebine pilotnega projekta ne odražajo nujno stališča ali
mnenja Evropske komisije, Nacionalne
agencije Movit in Urada RS za mladino.

Terminologija
Učinek+

PARTNERSKE ORGANIZACIJE

Za najboljši izkoristek
matrike uporabite
Vodnik za uporabo
matrike Učinek+

SISTEM

Prepoznane prednosti, ki jih prinaša
Logbook, so vodile v nadaljevanje pilotnega projekta v letu 2020 s ciljem,
da v projekt vključimo čim širši krog
občin. Z letom 2020 tako v pilotnem
projektu Logbook 2.0 pozdravljamo štiri nove občine: mestni občini Maribor
in Celje ter občini Škofja Loka in Krško.
Logbook sedaj v Sloveniji vključuje že
sedem občin, znotraj njih pa 37 mladinskih centrov in organizacij za mlade, ki
bodo v letu 2020 uporabljale orodje in
razvijale kakovost mladinskega dela na
lokalni ravni.

1

Logbook od leta 2018 naprej uporabljajo tudi mladinski centri in druge
organizacije iz mladinskega sektorja
v Sloveniji. Ideja o prenosu Logbooka v Slovenijo se je porodila leta 2018
na študijskem obisku na Švedskem v
okviru projekta Europe Goes Local, na
katerem so predstavniki slovenskih občin in različnih organizacij znotraj mladinskega sektorja ugotovili, da sistem
odgovarja tudi na izzive mladinskega
dela v Sloveniji. Implementacija sistema Logbook poteka v okviru projekta
Europe Goes Local – podpora razvoju
in krepitvi kakovostnega mladinskega
dela na lokalni ravni ob podpori programa Erasmus+: Mladi v akciji, nacionalne agencije Movit in Urada RS za
mladino.

Logbook bo imel v prihodnosti pomembno vlogo pri razvoju in zagotavljanju kakovosti v mladinskem delu.
Kakovost mladinskega dela je namreč
tudi ena izmed pomembnih prednostnih nalog iz Resolucije o strategiji EU
za mlade 2019–2027, ki predstavlja
pomemben korak k prepoznavanju
specifičnih izzivov mladih. Po obeh
zaključenih fazah pilotnega projekta pričakujemo, da bomo celostno
in poglobljeno izmerili učinke uporabe orodja, prednosti, ki jih prinaša za
mladinski sektor, in vpliv, ki ga ima na
Center RS za mobilnost
in evropske programe
i z o b ra ž e v a n j a i n
kakovost mladinskega dela – tako na
usposabljanja
nacionalni kot lokalni ravni.
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Namen orodja
je pomagati
oziroma voditi
razmislek o
učinkih projekta
in njihovo
merjenje.

Pika Neža Pajnič,
vodja programa Erasmus+,
CMEPIUS

Manjši

Uporaba Logbooka omogoča prikaz
konkretnih rezultatov, kot na primer,
da so mladi razvili svoje veščine preko udeležbe v aktivnostih mladinskega
dela, in izstavi popis opravljenega dela.
Na ta način nudi trdno podlago tako za
razvoj kot zagovorništvo. Prav to pa je
okrepilo priznavanje mladinskega dela
in njegov položaj v odnosu do drugih
akterjev v mladinskem polju.

Na podlagi rednih evalvacij pilotnega
projekta smo sklenili, da Logbook uspešno naslavlja aktualne potrebe po
razvijanju kakovosti mladinskega dela,
saj gre za orodje, ki nudi širšo sliko in
vpogled v mladinsko delo v Sloveniji, poleg tega pa spodbuja mladinsko
delo, ki temelji na aktivni participaciji
mladih. »Logbook mladinske delavce
ozavešča in sili k pravemu načinu dela
z mladimi. Takšnemu, ki v mladih budi
in vzgaja aktivnega (so)udeleženca in
ne le pasivnega uporabnika. Verjamem, da so mladinski delavci večkrat
postavljeni pred izziv, da bi bil cilj lažje
dosežen, če so sami vozniki, mladi pa
le potniki. Logbook pa jih opominja,
da so lahko kvečjemu sprevodniki, ki
pomagajo in preverjajo, ali pa celo da
se je na veliko poti potrebno odpraviti
peš,« je povedala Patricia Čular z Občine Brežice.

sektor bo s pomočjo orodja pridobil
celostno sliko o kvantiteti in kvaliteti
mladinskega dela, mladinskih programov in nenazadnje tudi informacije o
mladih, ki obiskujejo mladinske centre.

UČEČI SE

Če se Logbook
pravilno uporablja,
bo dodana vrednost
za mlade višja
kakovost izvajanja
mladinskega dela.

Doprinos sistema k razvoju mladinskega dela so v prvi fazi pilotnega projekta
prepoznale tri slovenske občine: mestni občini Ljubljana in Novo mesto ter
Občina Brežice, ki so tudi pobudnice
implementacije Logbooka v Sloveniji.
Vlogo koordinacijske organizacije, ki
nudi podporo uporabnikom sistema in
povezuje občine, mladinske centre in
mrežo KEKS, pa so zaupale Mladinski
mreži MaMa.

Manjši
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Poleg zgoraj navedenega
Logbook:
• lajša komunikacijo med
mladinskimi delavci preko
uporabe dnevnika,
• deluje kot skupni spomin, ki
mladinskim delavcem omogoča, da shranjujejo znanje
in ideje za uporabo v prihodnosti,
• služi kot skupna platforma in
delovni vzorec, ki prispeva k
profesionalizaciji,
• vodjem nudi zanesljive informacije, ki jih lahko uporabljajo
pri zagovorništvu in predstavljanju vrednosti mladinskega
dela odločevalcem in drugim
deležnikom.

Npr. projekt želi izboljšati kakovost
usposabljanja, zato lahko meri
zadovoljstvo ali zaposljivost študentov
kot dva od možnih kazalnikov.

Orodje za učinek
Impacttool
RATEK OPIS, UPORABA IN NAMEN
To orodje služi v podporo, da lahko
dosežete kar največji uspeh in največji
možni učinek. Zavedamo se, da imajo
organizacije včasih težave z oblikovanjem projektov na podlagi želenega učinka. V podporo
organizacijam na področju mladine in izobraževanja
smo v nizozemskih nacionalnih agencijah za mladino
ter izobraževanje in usposabljanje skupaj razvili orodje
za učinek, imenovano Impacttool.

K

Rezultat sodelovanja je orodje oz. vaja Učinek+, ki jo lahko
izvajalci projektov samostojno uporabijo pri pripravi projekta
ali pa tudi kasneje.
Orodje sestavljajo:
• orodje Učinek+ (prazno ali izpolnjeno s podpornim besedilom),
• matrika Učinek+ in
• Vodnik za uporabo orodja in matrike Učinek+.
Namen orodja je pomagati oziroma voditi razmislek o učinkih projekta in njihovo merjenje. Razmislek lahko opravi ena
oseba ali pa projektni partnerji skupaj. Dejansko je orodje
uporabno v vsaki situaciji, ko želimo doseči neko spremembo.
S pomočjo orodja natančneje opredelimo, kaj točno želimo,
kako bomo do cilja prišli ter kako bomo izmerili, ali in v kolikšni
meri smo zastavljeno tudi dosegli.
Načeloma se pri pripravi projektov večinoma pogovarjamo o
aktivnostih in upravičenih stroških, manj o razlogih za projekt
(analiza potreb), še najmanj pa o učinkih projektnih aktivnosti
– do kakšnih sprememb naj bi projekt dolgoročno pripeljal.
Razlog je tudi v tem, da veliko učinkov nastane po koncu
projekta, in v dejstvu, da učinki niso neposredna posledica
le projektnih rezultatov, pač pa tudi drugih dejavnikov, ki niso
v naših rokah.
S pomočjo orodja lažje opredelimo:
• namen projekta – kaj točno želimo s projektom
na dolgi rok doseči,
• rezultate projekta – kakšna je pot do cilja, naš
neposreden doprinos,
• ciljne skupine projekta – koga vse na tej poti potrebujemo na ključnih ravneh,
• kazalnike učinka – s čim bomo merili uspeh in
• vire podatkov – kje/kako bomo pridobili podatke
za merjenje uspeha.

Orodje samo nam ne da odgovorov, ampak nas korak za
korakom vodi skozi razmislek s pomočjo postavljanja ključnih vprašanj. Odgovori pa so seveda odvisni od
partnerjev v projektu in njihove osnovne želje oz.
namena projekta. Ta je lahko zelo preprost (uspešno izpeljati prvi mednarodni projekt) ali pa kom50
pleksen (dvig kakovosti izobraževalnega sistema).
Prav tako nam orodje ne odgovori, kako bomo naš
cilj dosegli – nabor aktivnosti je v domeni dogovora med partnerji in je omejen z možnostmi, ki jih
posamezni razpis ponuja. Zato orodje ni uporabno izključno
za projekte programa Erasmus+, pač pa, kot omenjeno na
začetku, ponuja ogrodje za razmislek v kakršni koli situaciji.

Dejansko je
orodje uporabno
v vsaki situaciji, ko
želimo doseči neko
spremembo.

Če vas zanima več, vas vabimo k ogledu kratkega
video opisa orodja (https://youtu.be/DE80HhSJA_Q),
ki je na voljo tudi s slovenskimi podnapisi (https://www.
youtube.com/watch?v=qSdO0F0aQbA).
Gradivo (grafično orodje, matrika in Vodnik za izvedbo
delavnice) pa je dostopno na spletnih straneh britanske
nacionalne agencije: https://www.erasmusplus.org.uk/
impact-and-evaluation.
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TO ORODJE VAM BO POMAGALO:
•
razmisliti o spremembah, ki jih želite doseči,
in o zasnovi projekta;
•
preveriti, ali ste dovolj prepričani v predlagane
aktivnosti;
•
razmisliti, na katerih točkah projekta lahko
spremljate napredek in/ali prilagajate projekt.
Orodje pomaga pri izvajanju razprave med partnerji o
zasnovi projekta oziroma pri skupnem iskanju resničnih
sprememb, ki jih želite doseči. Enostavna vprašanja vas
po korakih vodijo skozi postopek snovanja projekta ter
vam pomagajo preverjati, ali so predlagane strategije
uresničljive in vodijo do želenih sprememb.
Orodje je osnovano na vprašanjih za usmerjanje refleksije in podporni dokumentaciji z informacijami o
ozadju. Na začetku orodje uporabnike povpraša o želenem učinku, nato pa jih vodi skozi vse ravni logike
za aktivnostmi, učinek, prispevek, rezultat, aktivnosti
in vire, ter jih spodbudi, da jih razvijajo v skladu z želenim učinkom.
USMERITVENA VPRAŠANJA
(UČINEK)
H katerim temeljnim spremembam želite prispevati?
(PRISPEVEK)
Kakšen bo prispevek vašega projekta k tem
spremembam?
(REZULTAT)
Kakšni rezultati so potrebni?
(AKTIVNOSTI)
Katere aktivnosti morate izvesti?
(VIRI)
Kakšne vire potrebujete?

Pomembno je, da po vsakem koraku preverite, ali je organizacija prepričana, da predlagana strategija vodi do želenega
učinka.
PREDNOSTI ORODJA:
• Koncept učinka postane domač in postane praktičen
pristop. Uporabnike spodbuja, da učinke opredelijo
karseda vezano na aktivnosti, da bodo lahko razložili
pomen svojega projekta.
• Uporaba usmeritvenih vprašanj vodi do jasno razločljivih korakov oziroma ravni pri snovanju aktivnosti, kar
pomaga k večji koherentnosti projekta.
• Zaradi postopka pojasnjevanja, kaj pomeni učinek in
kako ga namerava organizacija doseči, je enostavno
določiti relevantne kazalnike, kar omogoča kompaktno
in koherentno strukturo spremljanja.
• Orodje ima dva sklopa vprašanj za ključni ukrep 1 in
ključni ukrep 2.
VIDIKI, KI JIH JE TREBA UPOŠTEVATI PRI UPORABI:
• Kot velja za vsa participativna orodja, je tudi pri tem
najbolj ustrezen pristop več deležnikov. Če boste orodje
uporabljali sami, se bo morda izboljšala koherentnost
vašega projekta, a bo lahko relevantnost za vse upravičence še vedno pomanjkljiva. Zato to orodje uporabljajte
skupaj s svojimi partnerji.
• Procesi z več deležniki so lahko dolgotrajni, zato za
kakovostne rezultate zagotovite dovolj časa in posvetovanja med deležniki.

POVEZAVI:
https://vimeo.com/392467613
https://www.erasmusplus.nl/en/impacttool-mobility
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Anneke Slot,
nizozemska nacionalna agencija programov
Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska
solidarnostna enota

Kako učinke evropskih programov na področju
mladine na njihovo delo, mlade, organizacije, lokalna
okolja in nenazadnje tudi nase prepoznavajo znani
obrazi v mladinskem delu? Svoje poti v mladinskem
delu in z njimi povezane poglede na učinke so z
nami delile Lea Kovič, Sonja Majcen, Simona Muršec
in Barbara Otoničar.

Lea Kovič,
Slomo

ALI PREPOZNAVATE UČINKE EVROPSKIH PROGRAMOV NA PODROČJU
MLADINE?

V Celjskem mladinskem centru sem zaposlena že več kot deset let, že prej pa
sem tudi aktivno sodelovala v njegovih
aktivnostih. Vse izkušnje in kompetence, ki sem jih nabrala preko aktivnega
udejstvovanja, so pripomogle h kasnejšim zaposlitvam. Čeprav te niso bile v
mladinskem sektorju, so bila znanja in
izkušnje tiste, ki so mi omogočile takratni
konkurenčnejši položaj pri kandidiranju
za zasedbo delovnih mest.

Udejstvovanje v mednarodnih programih je MCC-ju omogočil vsebinski razvoj, izvajanje novih aktivnosti in programov, razvijanje raznolikih pristopov in metod dela,
kar se odraža predvsem v mladih, ki se v naše aktivnosti vključujejo. Mednarodna
dimenzija nam je omogočila nove vpoglede v mladinsko delo. S programi, kot
so Mladi, Mladi v akciji, Erasmus+, Vseživljenjsko učenje, smo razvijali mladinsko
delo, širili področja delovanja, saj nam je prav mednarodno povezovanje odprlo
dostop do novih znanj, hkrati pa je tudi v določenem delu usmerjalo razvoj našega dela v lokalni skupnosti, kot npr. digitalno mladinsko delo, ki je predvsem
v kriznem obdobju, v kakršnem se trenutno nahajamo, ključno, da mladim še
vedno nudimo vso podporo. Vključevanje v mednarodne programe na področju
mladine za lokalno skupnost pomeni tudi promocijo te skupnosti oziroma Celja
kot takšnega – veliko udeležencev se turistično vrača v naš kraj, saj jim je ostal v
lepem spominu – ter omogoča sodelovanje organizacij na ostalih področjih (gospodarsko, kulturno, okoljsko povezovanje). Za mlade pa ima vključitev MCC-ja v
mednarodne programe največji učinek, saj so namenjeni prav njim. Z izkušnjami,
znanji in kompetencami, ki jih pridobijo z vključevanjem v mednarodne aktivnosti,
se jim odpirajo večje možnosti za bolj usmerjen karierni razvoj, hitrejšo in želeno
zaposlitev, omogočajo pa jim tudi zdrav osebnostni razvoj. Ena ključnih zadev, ki
smo jih opazili pri mladih, je tudi ta, da ko ti enkrat prestopijo v odraslo obdobje,
vso to mednarodno mrežo poznanstev, ki so jo ustvarili z mednarodnim sodelovanjem, uporabljajo tudi v poslovne namene.

Celjski mladinski center (MCC) je javni
zavod, ki pokriva več področij – kultura,
okolje, mladinske politike, sociala, zaposlovanje, izobraževanje, mednarodno
sodelovanje in povezovanje ipd. S tem
že v samem delovanju omogoča medsektorsko povezovanje in ustvarjanje
večjih sinergij na področju mladine. V
zadnjih nekaj letih smo s programi, ki
omogočajo mednarodno povezovanje,
širili našo mrežo in s tem omogočili mladim tudi pridobivanje neformalnih znanj
in veščin ter izkušenj v tujini
z namenom, da jih kasneje
prenesejo v lokalno okolje.

Kako
izmeriš
prijateljstva?
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TRENUTNA ORGANIZACIJA IN KRATEK ORIS
VAŠE POTI

ALI PREPOZNAVATE UČINKE EVROPSKIH
PROGRAMOV NA PODROČJU MLADINE?

Trenutno delujem v društvu za trajnostni razvoj Slomo
iz Litije. Temelje našega delovanja predstavljajo skrb
za ljudi, skrb za planet in pravična delitev. Preden sem
postala aktivna v društvu Slomo, sem 12 let sodelovala
z Mladinskim centrom Litija. Z mladinskim delom sem
se prvič srečala leta 2005, ko je s svojim delovanjem
začel MC Litija. Takrat sem kot mlada prostovoljka
sodelovala pri projektih Mladi v akciji, ki so mi odprli
vrata v mednarodno mladinsko delo.

Ravno mednarodni programi in aktivnosti delovanju našega
društva na področju mladine zagotavlja kontinuiteto. Učinki
aktivnosti mlade podpirajo na poti samospoznavanja in samouresničevanja, organizaciji pa programi omogočajo novo
mreženje in nove možnosti za razvoj in nadgradnjo delovanja.
Učinki sodelovanja v mednarodnih projektih se vedno pomnožijo. Sama sem skozi sodelovanje v različnih mednarodnih
projektih pridobila pomembna znanja in veščine, ki jih danes
potrebujem pri svojem delu in so pomembno vplivali na moj
razvoj od prostovoljke, mladinske delavke in mentorice do
trenerke. Skupaj smo preko sodelovanja v mednarodnih projektih dosegli mnoge ciljne skupine in ustvarili nove povezave.
Eden večjih učinkov je zagotovo večja kvaliteta bivanja v lokalnem okolju (urejanje okolice, čistilne akcije, sajenje dreves,
novi grafiti na dolgočasnih zidovih, prisotnost prostovoljcev
in udeležencev iz tujine in njihov vpliv, ki ga prinesejo itd.) in
aktivacija mladih (veliko neformalnih skupin, društev in sorodnih organizacij, številni (mednarodni) dogodki, solidarnost in
prostovoljstvo, šport itd.).

V našem društvu smo organizatorji Žive knjižnice
Zasavje ter različnih drugih aktivnostih, ki pri mladih
(in drugih državljanih) spodbujajo solidarnost, prostovoljstvo, kreativnost in voditeljstvo. Hkrati z našimi aktivnostmi mladim ponujamo učni poligon za prenos
znanj. Smo aktivni pri izvajanju različnih projektov v
okviru Erasmus+ in Evropske solidarnostne enote,
mladim pa tudi nudimo možnosti udeležbe na mednarodnih aktivnostih.

TRENUTNA ORGANIZACIJA IN
KRATEK ORIS VAŠE POTI

Vključevanje v evropske programe na področju mladine omogoča mladinskim
organizacijam tudi smernice za razvoj, sledenje trendom mladinskega dela in krepitev kulture organizacije kot take, kar je ključno na področju mladinske dejavnosti.
Širijo se področja dela in tudi področja znanj mladinskih delavcev.
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Ko mladi
prestopijo
v odraslo
obdobje,
mednarodno
mrežo
uporabljajo
tudi v poslovne
namene

Učinki mladinskega dela in evropskih programov so na mlade
tako veliki, da jih je preveč za okvir te rubrike
Strokovnjaki se ukvarjajo z merjenjem učinkov teh programov,
ampak mislim, da se nekaterih učinkov ne da izmeriti ali jih
zares oceniti. Kako izmeriš prijateljstva?

Sonja Majcen,
Celjski mladinski center
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refleksije

Učinek kot neprestana
osebnostna rast,
zadovoljstvo ob
opazovanju napredka
mladih in užitek
v vseh oblikah
kreativnosti

Mladinsko
delo nam
omogoča širšo
perspektivo
in lažje
razumevanje
sebe kot celote
TRENUTNA ORGANIZACIJA IN KRATEK ORIS VAŠE POTI
Društvo parada ponosa, ki najverjetneje ne bi zašlo tako globoko v mladinske vode, če ne bi v letu 2014 k sodelovanju
povabili prav mene, ki sem bila kot trenerka, aktivistka in
mladinska delavka pred tem že dobrih deset let aktivna na
mladinskem področju in pri drugih mladinskih organizacijah.
Takoj sem prepoznala priložnost, saj se takrat nobena druga
LGBT organizacija v Sloveniji ni osredotočala do te mere na
mladinsko delo, še manj pa na neformalno izobraževanje.
Z mladinskim delom smo se v društvu začele ukvarjati v letu
2014, ko smo dobile tudi prvo podporo s strani Evropske
mladinske fundacije Sveta Evrope za pilotni projekt, ki je temeljil na delavnicah za LGBTIQ+ mlade in neformalnem izobraževanju. Po približno dveh letih počasnega vzpostavljanja
mladinskega programa smo se konec leta 2015 preoblikovale
v mladinsko društvo, dve leti za tem pa smo pridobile tudi
status društva v javnem interesu na področju mladine.
Že takoj ob začetku vzpostavljanja mladinskega programa
nam je bilo jasno, da bo prostovoljstvo ključni steber našega delovanja. Do danes smo skozi prostovoljske projekte
EVS/ESC gostile že 54 prostovoljk_cev, nekaj pa smo jih tudi
poslale v tujino. Po intenzivnih petih letih lahko s ponosom
zapišemo, da smo zelo aktivne v skoraj vseh akcijah, ki jih
omogočata programa Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska
solidarnostna enota, ter da smo zagotovo ena najaktivnejših
LGBTIQ+ organizacij, ki razvija mladinsko delo in se trudi za
širši prispevek sektorju.
ALI PREPOZNAVATE UČINKE EVROPSKIH PROGRAMOV
NA PODROČJU MLADINE?
Da, seveda. Mi smo manjša organizacija, ki skrbi za zastopanost zelo specifične skupine mladih v družbi – LGBTIQ+
mladih. S tem se pogosto znajdemo v svojem mehurčku. To,
da se vključujemo v širše polje mladinskega dela in, recimo,
v posamezne segmente mednarodnih programov, nam omogoča širšo perspektivo. Lažje razumemo sebe kot del celote.
Po drugi strani pa vedno znova poskušamo zagotoviti, da
ti programi in širše zgodbe ne pozabijo na tiste najbolj na

TRENUTNA ORGANIZACIJA IN
KRATEK ORIS VAŠE POTI
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robu. To, da smo kot organizacija sposobni razumeti svojo
zagovorniško vlogo v odnosu do mednarodnih programov,
institucij in mladinskega sektorja na evropski in mednarodni
ravni, je zagotovo tudi posledica prav teh učinkov.
Na osebni ravni pa si sploh ne znam predstavljati, kakšno bi
bilo moje življenje, če se ne bi vključila v evropske mladinske programe. Ti programi so mi omogočili, da sem več kot
deset let delala in živela kot neodvisna trenerka, se nenehno
usposabljala in krepila svoje kompetence. Omogočili so mi
mednarodno mrežo poznanstev in vpetost v politične procese in odločitve na najvišjih ravneh. V moje življenje pa so
prinesli tudi dolgotrajna prijateljstva, moje politične družine in
zadovoljstvo, da vsak dan prispevam k lastnemu poslanstvu v
prepogosto zelo težkih družbeno-političnih časih. Mislim, da
sem primer dobre prakse učinkov mednarodnih programov,
če se lahko malo pošalimo. V letu 2019 sem prejela tudi uradni
naziv mladinska delavka, saj sem opravila nacionalno poklicno
kvalifikacijo. Tako lahko rečem, da imam po 20 letih aktivnega
delovanja v mladinskem sektorju zdaj tudi uradno potrdilo.
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Zavod Manipura, ki je nevladna in
neprofitna organizacija, katere glavni
cilj je nuditi psihosocialno pomoč mladim z manj priložnostmi in njihovim družinam. Od leta 2003 za vzgojni zavod
Wingerdbloei iz Belgije izvajamo projekte izkustvenega učenja za belgijske
mladostnike v Sloveniji, od leta 2008
dalje smo aktivni v projektih evropske
prostovoljske službe za mlade z manj
priložnostmi, v marcu 2015 smo odprli otroški in mladinski center Vila Čira
Čara, v katerem izvajamo brezplačne
prostočasne dejavnosti za otroke in
mlade, jeseni leta 2016 pa smo začeli
izvajati nov program za mlade – mladinski klub Garaža. Poleg tega organiziramo neformalna izobraževanja za mladinske delavce, treninge starševstva ter
psihološko svetovanje in psihoterapijo.
V okviru mladinskega dela smo najbolj
aktivni prav na področju mednarodnih
programov – izvajamo kratkoročno
prostovoljstvo znotraj Evropske solidarnostne enote, izkustveno učenje
za belgijske mladostnike v Sloveniji in
mladinske izmenjave. Redno organiziramo prostočasne aktivnosti v našem
mladinskem klubu in delavnice medkulturnega učenja, občasno pa tudi
posebne dogodke za mlade.

Pri mednarodnem delu z mladimi uporabljamo metode izkustvenega
učenja in samoopazovanja. Naši projekti krepijo raznovrstne veščine
udeležencev, spodbujajo proces aktivnega vključevanja v družbo ter
mlade učijo obvladovanja vsakodnevnih stresov in spoprijemanja z
izzivi in obveznostmi.
ALI PREPOZNAVATE UČINKE EVROPSKIH PROGRAMOV NA
PODROČJU MLADINE?
Mednarodni programi za mlade z manj priložnostmi so naša osrednja
dejavnost. Ko nas včasih kdo vpraša, zakaj smo se za to odločili in
zakaj pri tem vztrajamo, se samo spogledamo in nasmejemo. Odgovor
se zdi na videz preprost – ker nam na ta način ni nikoli dolgčas, ker
nikoli ne zmanjka izzivov in ker se ves čas učimo. Delo s skupinami
mladih z raznovrstnimi težavami in iz različnih kulturnih okolij je namreč
po eni strani izjemno pestro in zanimivo, po drugi strani pa izjemno
zahtevno. Potrebna je osebna predanost, ki se je ne da primerjati s
klasično službo, saj se delovnik na nek način nikoli ne konča. Vodi nas
torej občutek poslanstva, občutek, da smo na pravi poti in da delamo
dobro. Učinek tovrstnega dela je neprestana osebnostna rast vseh
članov naše ekipe, veliko zadovoljstvo ob opazovanju napredka mladih
in užitek v vseh oblikah kreativnosti, ki nam jo tovrstno delo omogoča.
Izjemno pomemben je tudi vidik sodelovanja s partnerskimi organizacijami iz tujine, preko katerega pridobivamo dodatne izkušnje in
znanje, širimo naša obzorja in vizijo.
Mladi v našo organizacijo prinašajo mladostno energijo in radovednost, odhajajo pa z okrepljeno samozavestjo, novimi spretnostmi in
prijateljstvi ter predvsem z občutkom, da so pomembni in da zmorejo.
Preko aktivnosti v lokalnem okolju in širše po Sloveniji smo vsi skupaj
vključeni v proces medkulturnega učenja, hkrati pa preko konkretnih
dejanj promoviramo solidarnost in druge vrednote EU.
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Barbara Otoničar,
Zavod Manipura

Simona Muršec,
Društvo Parada ponosa

čez planke

Kaj lahko
pričakujemo od
sodelovanja v
mednarodnih
projektih?
100C,100M

100Y, 100M
100Y, 28M
100Y, 90C

Za boljše razumevanje učinkov smo pogledali tudi
onkraj področja mladine. Urška Šraj in Ana Stanovnik Perčič s sestrske nacionalne agencije za Erasmus+ CMEPIUS predstavljata rezultate raziskav o
učinkih na področju splošnega in poklicnega izobraževanja in izobraževanja odraslih. Dr. Andrej Kirbiš
s Filozofske fakultete Univerze v Mariboru pa na
podlagi analize podatkov o mobilnosti iz raziskave
Mladina 2018 obravnava družbene in kulturne profile
mednarodno mobilne slovenske mladine.

Eno izmed
pomembnejših
vprašanj o
učinku je,
kako ga meriti,
kako osamiti
posamezne
dejavnike, ki
imajo vpliv
na neko
spremembo.
PANTONE Reflex Blue
PANTONE Warm Red
PANTONE 123
PANTONE 354

a CMEPIUS-u, Centru RS
za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja,
skrbimo za del programa
Erasmus+, ki zajema splošno, poklicno,
visoko in visokošolsko izobraževanje
ter izobraževanje odraslih. Smo torej
t. i. sestrska agencija MOVIT-a, ki skrbi
za mlade oz. njihovo neformalno izobraževanje. Leta opazovanj, spremljanj
projektov, branje končnih poročil in prijavnic so nakazovala, da sodelovanje v
mednarodnih projektih poleg same izkušnje s tujino prinaša nekatere ne nujno pričakovanje učinke, tako na učeče
se in strokovne delavce kot na sodelujoče organizacije. Svoje občutke in
prepričanja smo želeli preveriti oziroma podpreti s konkretnimi raziskavami,
tako kvalitativnimi kot kvantitativnimi.
Skupaj z zunanjimi strokovnjaki smo
v zadnjih letih pripravili več raziskav,

N
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analiz in študij,1 v katerih nas je zanimal predvsem učinek sodelovanja v mednarodnih projektih. V pričujočem prispevku smo se osredotočili na študiji, ki sta bili
pripravljeni v letu 2019, ločeno za področje izobraževanja odraslih in za področje
do univerzitetnega izobraževanja, torej splošnega in poklicnega izobraževanja.
SPLOŠNO IN POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
Glavni namen študije2 splošnega in poklicnega izobraževanja je bil proučiti učinke in vodenje mednarodnega sodelovanja v odnosu do profesionalnega razvoja
strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Skozi celotno študijo smo vlekli
vzporednice med rezultati, ki jih je pokazalo predhodno kvantitativno merjenje,
v primerjavi z opravljenim kvalitativnim merjenjem, ki je bilo opravljeno za namene te študije. Kvalitativna raziskava je v primerjavi s kvantitativno pokazala bolj
konkretne, jasneje ubesedene spremembe, predvsem ali je neko znanje zgolj
pridobljeno ali tudi uporabljano, kar je bistvena razlika v moči in trajnosti učinka.
Eno izmed pomembnejših vprašanj, ki se vedno znova poraja, kadar govorimo
o učinku, je, kako ga meriti, kje iskati dokaze zanj, kako osamiti posamezne de1 Klemenčič, E. 2017. Vmesna evalvacija programa Erasmus+. Ljubljana: CMEPIUS.
Sentočnik, S. 2013. Študija učinkov programa Vseživljenjsko učenje na osnovnošolsko in srednješolsko
izobraževanje z vidika nacionalnih prioritet. Ljubljana: CMEPIUS.
Lenc, A., Žagar Pečjak, M., Šraj, U., Abramič, M. 2016. Študija učinkov programa eTwinning na šolsko izobraževanje
v Sloveniji. Ljubljana: CMEPIUS.
2 Zavašnik, M., Lenc, A., Slapšak, U., Šraj, U. 2019. Vodenje in učinki mednarodnega sodelovanja kot aktivnosti
profesionalnega razvoja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Ljubljana: CMEPIUS.

javnike, ki imajo največji vpliv na neko
spremembo. Prijavitelji in predvsem
ravnatelji morajo znati poiskati in črpati podatke iz ustreznih virov, da bodo
znali soditi o kakovosti in učinkih posamezne oblike profesionalnega razvoja. V raziskavi TALIS iz leta 2008 se
je pokazalo, da se slovenski strokovni
delavci precej izobražujejo, vendar so
učinki majhni. Redkeje se udeležujejo tistih oblik profesionalnega razvoja
(npr. hospitacija), ki po njihovem prinašajo največje učinke. Zanimalo nas
je, kakšno vlogo lahko pri tem zaseda
sodelovanje v mednarodnih projektih
in na katere dele profesionalnega razvoja se učinki nanašajo. Najpogosteje
so bili izpostavljeni trije sklopi, in sicer
zmožnost sporazumevanja v tujem jeziku, večja odprtost in tolerantnost ter
krepitev strokovnih kompetenc in njihova vključitev v delo. Pri zadnjem sklopu so najpogosteje izpostavili uporabo
sodobne tehnologije in nove oblike
dela, vendar ne moremo vedno jasno
trditi, ali so novo znanje zgolj pridobili
ali tudi uporabili. Ravnateljica gimnazije
je glede učinka, povezanega s toleranco, izjavila: »Največja konkretna neotipljiva
sprememba je veliko več57
ja odprtost in tolerantnost
strokovnih delavcev ter njihova pripravljenost na projektne metode dela.« Teorija o učinkih
profesionalnega razvoja posebno pozornost namenja tudi odnosu učinkov
strokovnega delavca do učinkov na
ravni organizacije (za področje šolskega izobraževanja je to vrtec ali šola), ki
jih iščemo v organizacijskih spremembah in izboljšavah.

Predhodne študije
so pokazale, da
je vloga vodstva
eden ključnih
dejavnikov, ki
vplivajo na
trajnost in moč
učinkov.
Vmesna študija programa Erasmus+ je
pokazala, da je lahko posledica sodelovanja v mednarodnih projektih na nivoju organizacije predvsem izboljšana
klima, večja prepoznavnost v okolju in
sodelovanje z drugimi deležniki. Podobne stvari so izpostavili tudi intervjuvanci, in sicer so govorili o sodelova-

nju, prepoznavnosti in omogočanju financiranja različnih aktivnosti (npr. mobilnost
v tujini). Svoje videnje delovanja na organizacijo so tudi zelo jasno opisali, kot
na primer ravnateljica osnovne šole: »Mednarodni projekti so dodobra posegli
v delovanje šole, spodbudili smo veliko sodelavcev za sodelovanje, širina ciljev
projektov pa je omogočila, da je vsak od sodelujočih našel področje, ki ga je zanimalo.« Predhodne študije so jasno pokazale, da je vloga vodstva eden ključnih
dejavnikov, ki vplivajo na trajnost in moč učinkov. Predvsem gre za to, na kakšen
način se umesti delo na projektu v organizaciji ter kako se gradi klimo in kulturo
sodelovanja. V zavodih, kjer ni bilo povezave mednarodnega sodelovanja s cilji organizacije, je bilo največ dvoma v učinke tovrstnega sodelovanja. Intervjuji
so navedeno potrdili in predvsem osvetlili posamezne dele, ki krepijo pozitiven
učinek sodelovanja v mednarodnih projektih na organizacijo – kot na primer:
v začetni fazi je pomembno sodelovanje ravnatelja in njegova podpora, vodja
mednarodnih aktivnosti ne sme biti sam, izbor sodelavcev, ki bodo sodelovali v
projektu.
IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
Rezultati analiz in evalvacij za področje izobraževanja odraslih so povzeti v študiji z naslovom Profesionalni razvoj izobraževalcev odraslih in vloga programa
EU,3 katere glavni namen je bil osvetliti povezavo med sodelovanjem v mednarodnem projektu in profesionalnim razvojem izobraževalca, posledično pa tudi
kakovostjo organizacije. Za pridobitev rezultatov smo analizirali učinke na treh
ravneh. Prva je bila raven izobraževalca (izobraževalca odraslih oz. strokovnega
delavca), kjer smo proučevali njegovo individualno mnenje o vplivu mobilnosti
na profesionalni razvoj. Druga raven je zajemala organizacijo, in sicer proučevanje profesionalnega razvoja izobraževalcev odraslih v odnosu do poučevanja v
organizaciji. Tretja raven pa je bila raven sistema izobraževanja v Sloveniji, kjer
3 Mikulec, B., Stanovnik Perčič, A. 2019. Profesionalni razvoj izobraževalcev odraslih in vloga programa EU. Ljubljana: CMEPIUS.
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Urška Šraj, CMEPIUS, nosilka področja šolskega izobraževanja
Ana Stanovnik Perčič, CMEPIUS, nosilka področja izobraževanja odraslih

Kar zadeva
odzivnost na
kakršno koli
problematiko
ali pa potrebo,
je Erasmus+ res
zelo hiter.

Na ravni posameznika je bil najmočnejši vpliv identificiran na področju
pridobivanja novega znanja o dobrih
praksah v tujini, na socialne, jezikovne
in kulturne kompetence izobraževalcev odraslih, na praktičnih spretnostih,
pomembnih za njihov profesionalni
razvoj, in na spretnostih uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije.
To se kaže tudi na ravni organizacije,
kjer vprašani menijo, da ima mednarodno sodelovanje pozitiven vpliv na
uporabo novih učnih pripomočkov in
gradiv, seznanjenost z in uporabo novih oblik in metod, kar posledično poveča motiviranost izobraževalcev za
uvajanje sprememb in novosti v poučevanje. Pozitivni učinki so bili zaznani tudi na ravni sistema, predvsem na
področju pospeševanja kakovostnih
izboljšav in v splošnem dvigu kakovosti
učenja/poučevanja. Vse ugotovitve so
lepo povzete v izjavi ene izmed sodelujočih v mednarodnih projektih, s katero smo izvedli polstrukturirani intervju
za potrebe zgoraj omenjene študije: »…
potreba je in v roku dveh let bosta že
nek učinek in neka rešitev za tisti problem. Tako da, kar zadeva odzivnost
na kakršno koli problematiko ali pa
potrebo, je Erasmus+ res zelo hiter.
Ko se pojavi nekaj, se pojavijo tudi projekti na to temo, ki to naslavljajo. Recimo, če pogledamo na primeru beguncev in iskalcev azila. Preden bo nastalo

neko koristno in pametno usposabljanje, vseeno traja, Erasmus je pa z nekimi
hitrimi rešitvami zelo hitro pomagal pri tej problematiki. […] Na nacionalni ravni je
ogromno neke birokracije, preden zadeva steče, da oni lahko kaj naredijo, da
je potrjeno, traja. Tu pa imaš možnost – jaz imam ta znanja, ti imaš ta znanja, oni
vedo o tem nekaj, mi vemo o tem. Dajmo zbrati to skupaj in že lahko imaš neko
zadevo, v roku leta, dveh, treh že lahko to testiraš, in če je super, daš naprej. In je
to to! Tukaj vidim Erasmus res kot neko super orodje teh krovnih organizacij, da
dejansko zadeve prihajajo noter, da prihajajo neke dobre prakse v okolje, koder
mogoče drugače ne bi prišle.«

izr. prof. dr. Andrej Kirbiš,
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Družbeni in kulturni
profil mednarodno
mobilne slovenske
mladine

Vedno znova je ugotovitev enaka: sodelovanje v mednarodnih projektih prinaša
veliko pozitivnih učinkov, njihova trajnost in moč pa sta odvisna od vrste dejavnikov. Na CMEPIUS-u imamo slogan, ki lepo opiše vse zgoraj opisano in merjeno:
»Erasmus+ ni mus, pomaga pa.«
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LOGA MEDNARODNE
MOBILNOSTI MLADIH
V SODOBNIH
DRUŽBAH
Mednarodna mobilnost
mladih – delo, študij ali prostovoljstvo
izven države stalnega prebivališča –
se v zadnjih letih vse bolj povečuje,
trend naraščanja pa se zaznava tudi v
Evropi.1 Ob tem je mobilnost ena izmed
prioritet Evropske unije in držav članic.2
Raziskave kažejo, da ima lahko mednarodna mobilnost mladih pozitivne
učinke na posameznike in družbo tako
v ciljnih kot v izvornih državah mladih.3
Pozitivno prispeva k izgradnji in krepitvi veščin mladih, k večanju njihove
zaposljivosti in višanju njihovih dohodkov,4 ob tem pa pomembno prispeva

Ali torej
socioekonomski
status vpliva tudi
na mobilnosti
mladih v
Sloveniji? Naši
rezultati to
potrjujejo.

V

1 International Education, “Recent Trends in International Student Mobility and Economic Impact”.

tudi h gospodarstvom v državah, v katerih mladih gostujejo.5 Na drugi strani pa
obstajajo tudi problematični vidiki mobilnosti,6 ki imajo lahko tudi kaotične in škodljive posledice.7 Negativne vidike mobilnosti se zaznava tako v državah izvora
kot v gostujočih državah.8 Poleg obstoja neenakosti v mobilnosti med državami,
regijami in institucijami,9 denimo, Cairns10 izpostavlja, da zaradi pomanjkanja priložnosti mnogi (visokokvalificirani) mladi v Evropi nimajo druge možnosti, kot da
on Subsequent Employment and Professional Career: A Large-scale Survey among Polish Former Erasmus
Students”; EuroDesk, “How can learning mobility of young people increase their employability”; Evropska komisija,
“Erasmus Impact Study: Effects of mobility on the skills”; Rodrigues, Does student mobility during higher education
pay?
5 Davis in O'Sullivan, Atlas of student mobility.

2 Svet Evropske unije, “Council conclusions on a
benchmark for learning mobility C 372/31”.

6 Wulz in Rainer, “Challenges of Student Mobility in a Cosmopolitan Europe”.

3 Cairns et al., The Consequences of Mobility; DAAD,
“The financial impact of cross-border student mobility
on the economy of the host country”; Hughes, “Why
International Students Are So Important to Their Host
Countries”.

8 Knerr, Tlatlik in Xi, “The benefits of international student mobility: A comparison between Chinese and Indian
students in Germany”.

4 Bryła, “The Impact of International Student Mobility

10 Cairns et al., The Consequences of Mobility.

7 Waters, “Dysfunctional Mobilities: International Education and the Chaos of Movement”.

9 Cairns et al., The Consequences of Mobility; Sánchez Barrioluengo and Flisi, Student mobility in tertiary education.
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smo analizirali mnenja izobraževalcev,
ki so sodelovali v mednarodnem projektu, o vplivu na različne vidike dela
organizacij za izobraževanje odraslih.
Rezultati izvedenih analiz so pokazali,
da se pozitivni učinki kažejo na vseh
treh ravneh.

Neodvisno od pogleda na vlogo mednarodne mobilnosti v
sodobni družbi pomen mednarodne mobilnosti nedvomno
narašča, zaradi česar je analiza in razumevanje dejavnikov
in posledic mobilnosti vse pogosteje predmet raziskav. V
pričujočem prispevku prikazujemo preliminarno analizo dejavnikov in korelatov mednarodne izobraževalne mobilnosti
slovenske mladine.
DRUŽBENI IN KULTURNI PROFIL MEDNARODNO
MOBILNE SLOVENSKE MLADINE
Analizirali smo podatke raziskave Mladina 2018, ki je bila
izvedena na reprezentativnem vzorcu 14–29-letnikov, ki so
v času anketiranja prebivali v Sloveniji11. V raziskavi je bilo
glede mobilnosti zastavljeno naslednje vprašanje12: »Ste
kdaj bivali v tujini zaradi izobraževanja ali usposabljanja (zunaj države, kjer ste se do takrat izobraževali) ali pa trenutno
živite v tujini?« Odgovore smo združili v eno kategorijo, tj.
anketirance, ki so že kdaj bivali v tujini kot del izobraževanja,
to skupino pa smo primerjali z nemobilnimi mladimi.
Rezultati naših analiz so pokazali, da je v tujini iz izobraževalnih razlogov bivalo slabih 18 % slovenske mladine. Razdeljeno glede na spol je bilo mobilnih 20 % moških in 15 % žensk.
V večji meri so v tujini bivali starejši mladi v starosti 24–29
let (teh je bilo 24 %) kot postadolescenti v starosti 18–23 let
(15 %) in adolescenti v starosti 14–17 let (10 %). Primerjava
kraja bivanja mladih je pokazala, da je v tujini bivalo 23 %
mladih, ki v Sloveniji živijo v urbanih okoljih, in 15 % mladih,
ki živijo na ruralnih območjih.
Poleg sociodemografskih dejavnikov so se v preteklih
raziskavah kot pomemben dejavnik bivanja mladih v tujini izkazali tudi viri mladostnika in mladostnikove družine.
Raziskovalci denimo izpostavljajo, da v programu Erasmus
prevladujejo mladi iz privilegiranih družin in študenti tehničnih smeri oz. STEM (naravoslovja, tehnologije, inženirstva in
matematike).13 O ovirah pri vključevanju mladih v program
Erasmus govori tudi poročilo Evropske komisije, a hkrati
ugotavlja, da ima program Erasmus podobno stopnjo inkluzivnosti različnih družbenih skupin mladih kot drugi programi mobilnosti.14
Ali torej socioekonomski status vpliva tudi na mobilnosti
mladih v Sloveniji? Naši rezultati to potrjujejo. Za pomemben vir se je še posebej izkazal izobraževalni kapital obeh
staršev: pogosteje so se v tujini že izobraževali mladi z bolj
izobraženimi materami (23 %) v primerjavi z mladimi z manj
izobraženimi materami (13 %) ter mladi z bolj izobraženimi
očeti (24 %) v primerjavi z mladimi z manj izobraženimi očeti
(12 %). Na drugi strani pa se je izkazalo, da denar, ki ga imajo
anketiranci na voljo v vsakdanjem življenju za svojo osebno

porabo, ni bistven dejavnik mobilnosti: v tujini se je že izobraževalo 21 % mladih v najvišji kategoriji razpoložljivega
denarja in 18 % mladih v najnižji kategoriji razpoložljivega denarja.15
Analizirali smo tudi tri vidike kulturnega profila
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mobilnih mladih. Eden izmed ciljev programov
mobilnosti mladih, kot je Erasmus+, je tudi krepitev njihove evropske identitete.16 Ali se to odraža
tudi med mladimi v Sloveniji? Čeprav se v raziskavi Mladina
2018 ni spraševalo o programu Erasmus oz. Erasmus+, smo
vseeno pričakovali, da izobraževalno mobilni mladi v večji
meri izražajo evropsko identiteto. Slednja je bila merjena z
vprašanjem, v kolikšni meri se anketiranec vidi kot Evropejca/-ko. Zanimivo je, da so rezultati pokazali, da se mednarodno mobilni mladi Slovenci ne vidijo kot Evropejci v večji
meri, kot to velja na nemobilne mlade.
Preverili smo tudi, ali mobilni mladi v večji meri izražajo vrednote odprtosti, tolerantnosti, sprejemanja in pluralnosti, ki se
praviloma povezujejo z mobilnostjo,17 četudi nekateri avtorji
izpostavljajo, da so tovrstne vrednote odprtosti v povezavi z mobilnostjo lahko zgolj površinske.18 Naša analiza slovenske mladine je pokazala, da mobilni mladi ne izkazujejo
večje tolerantnosti do homoseksualcev in Romov, jo pa do
beguncev.19

12 Anketiranci so lahko izbrali več izmed ponujenih odgovorov, med drugim tudi:
»1. Da, kot del visokošolske / univerzitetne izobrazbe«; »2. Da, kot del srednješolske
izobrazbe«; »3. Da, kot del poklicnega izobraževanja in usposabljanja«; »4. Da, drugo«.
13 Cairns et al., The Consequences of Mobility; Rodríguez González, Bustillo Mesanza in Mariel, “The determinants of international student mobility flows: an empirical
study on the Erasmus programme”.
14 Evropska komisija, “Erasmus Impact Study: Effects of mobility on the skills”.

ZAKLJUČEK
V pričujočem prispevku smo orisali
nekatere poteze družbeno-kulturnega profila izobraževalno mobilnih mladih v Sloveniji. Skladno
z ugotovitvami raziskovalcev iz drugih držav
so tudi v Sloveniji osebni in družinski viri, ki
jih imajo mladi na voljo, pomemben dejavnik
njihove mobilnosti. Ob tem izobraževalno
mobilni mladi izkazujejo nekoliko specifičen
kulturni profil vrednotne odprtosti oz. tolerantnosti in izrazito nadpovprečno vključenost v
kulturne aktivnosti. Glede na ugotovljeno so
potrebne nadaljnje in temeljitejše raziskave
mobilnosti slovenske mladine, ki bi predstavljale dodatne temelje za učinkovite ukrepe
na obravnavanem področju. Ob tem bi se
raziskovalci in odločevalci ter ostali deležniki
morali osredotočati tudi na neenakost dostopa do mobilnosti in njene tako pozitivne kot
negativne posledice za mlade, njihove družine in širšo družbo.
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15 Statistično značilne razlike so se izkazale glede na velikost kraja bivanja, starost
ter izobrazbo matere in očeta.
16 Cairns et al., The Consequences of Mobility.

11 Lavrič in Jusić, “Youth study Southeast Europe 2018/2019”.

Glede na povezanost izobrazbe staršev mladih z mobilnostjo njihovih otrok smo preverili
tudi, ali sta poleg izobraževalnega kapitala
staršev (institucionalnega kulturnega kapitala) tudi objektiviziran kulturni kapital (merjen preko števila knjig v družini anketiranca)
in utelešen kulturni kapital (merjen preko
udejstvovanja mladostnika v kulturnih aktivnostih) povezana z mladostnikovo preteklo
izobraževalno mobilnostjo. Ker so izobrazbene ravni povezane z ekonomskimi viri,20 smo
izvedli multivariatno analizo,21 v kateri smo
kontrolirali prispevek ekonomskega kapitala22 in izobrazbe staršev. Tako smo preučili,
ali so, upoštevajoč razlike v ekonomskih in
izobraževalnih virih družine, mladi v Sloveniji bolj mobilni, v kolikor imajo doma na voljo
več virov, ki podajajo informacije in kognitivno
stimulirajo (npr. knjige), in ali mladi, ki so mobilni, vrednote odprtosti do novih okolij, ljudi
in izkušenj izkazujejo tudi skozi pogostejše
kulturne aktivnosti.23 Rezultati so pokazali, da
število knjig v domu anketiranca ni povezano z njegovo preteklo mobilnostjo; za enega
najmočnejših statistično značilnih pozitivnih
dejavnikov mobilnosti izmed vseh analiziranih
spremenljivk pa se je izkazala pogostejša kulturna participacija mladih.

17 Erasmus+, “Diversity and tolerance in Erasmus+: Building resilience to extremism
through youth empowerment | Erasmus+”; Evropska komisija, “Erasmus Impact
Study: Effects of mobility on the skills”.
18 Reflexions, “The "Erasmus generation": A model of tolerance?”.
19 Vrednote tolerantnosti oz. odsotnosti socialne distance do deprivilegiranih skupin
smo merili z vprašanjem: »Kako bi se počutili, če bi se katera od spodaj navedenih
družin ali oseb preselila v vašo bližino?« Navedene so bile naslednje skupine: homoseksualci ali homoseksualni pari, romske družine in begunci. Možni so bili odgovori od
1 (zelo slabo) do 5 (zelo dobro).

20 Bourdieu, Distinction; Card, “Estimating the Return to Schooling: Progress on Some Persistent Econometric Problems”.
21 Izvedli smo logistično regresijo.
22 V multivariatnem modelu so bili ekonomski viri merjeni preko
samoocenjene finančne situacije družine in števila sob v bivališču
anketiranca.
23 Kulturne aktivnosti so bile merjene z vprašanjem o pogostosti
ukvarjanja z naslednjimi štirimi dejavnostmi: poslušanje glasbe;
branje knjig; branje časopisov/revij; športne dejavnosti in ustvarjalne dejavnosti (pisanje, slikanje, igranje glasbe).
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se pridružijo »mednarodni čakalni vrsti« za delovna mesta,
pripravništva in izobraževalne priložnosti.
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in this issue
you can read
MOVIT izvaja naloge Nacionalne agencije v programih Evropske unije (EU) na področju
mladine od maja 1999, ko je Slovenija vstopila v program Mladi za Evropo III., ki se je
nadaljeval s programom Mladina (2000–2006), programom Mladi v akciji (2007–2013)
ter ERASMUS+: Mladi v akciji (2014–2020), leta 2018 pa je v dobil upravljanje tudi novi
program Evropska solidarnostna enota.

aktualno

iz programov

In his article, Janez Škulj, chairman of the board of MOVIT,
uses a historical review of youth programmes’ development
to analyse the importance and the difficulties of planning,
monitoring and recognising the impacts of youth work and
European youth programmes.

Planning, monitoring and recognising the impact of international projects is essential to providing an environment that also
supports a broader impact of youth work and youth policies.
This section highlights five projects with an impact of particular interest: solidarity project City playground (Idrija Youth
Centre), youth exchange E-ville community protecting youth
against radicalisation and hate speech (Celje Youth Centre),
volunteering project Solidarity in Istria (Park Istra), youth worker
mobility project Supporting youngsters with autism in youth
work (Youth Centre Domžale), and the strategic partnership
named the Partnership for a more active life of young people
with intellectual disabilities—PAL4youth (Sožitje Association).

intervju
A pioneer in research and analysis of the effects of EU youth
programmes is the RAY Network, which serves as a pillar of
transnational research into the effects of the programmes
and the related understanding of international youth work
and youth policies. We discuss the RAY Network with its
coordinator Carmen Teubl of the RAY Coordination Office at
IZ – Verein zur Förderung von Vielfalt, Dialog und Bildung,
the Austrian National Agency for Erasmus+: Youth in Action
and the European Solidarity Corps.

v žarišču
The topic in focus in this issue of Mladje are the results of
the research and analysis of the Erasmus+: Youth in Action
Programme conducted over the last few years on the national
and transnational level. We take a look at the results of the
analyses of the programme’s impact in general, as well as its
effects on participants’ active citizenship and participation,
and its effects on competence development and capacity
building in youth work. The results are presented by leading researchers of the RAY Network on the national and
transnational level.

orodja
Youth organisations have more and more tools at their disposal for improving the quality of youth work, and they
use simple and above all systematic methodological
approaches to offer them easy ways of incorporating
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quality processes and impacts in their everyday
work and projects. Some of the presented tools
have been developed or adapted specifically for
youth work, others were prepared in the broader
context of international projects in the field of education and
training. We provide short presentations of the tools Impact+
and Impact+ adapted for the youth field, Logbook and Impacttool, and we leave it up to you to decide which best suits
your needs.

refleksije
What do prominent figures of youth work in Slovenia have to
say about the impact of European youth programmes on their
work, young people, organisations, local communities and
themselves? We spoke to Lea Kovič, Sonja Majcen, Simona
Muršec and Barbara Otoničar, who shared their youth work
histories and their views on the issue.

čez planke
For better insight in research activities related to mobility
activities and their impact, we also take a look beyond the
youth field. Urška Šraj and Ana Stanovnik Perčič of CMEPIUS,
the Slovenian national agency for the education and training
side of Erasmus+, present the results of research into the
programme’s impact in the areas of general and vocational
education and adult education. Andrej Kirbiš of the Maribor
Faculty of Arts uses data on mobility from the 2018 Youth Study
to analyse the social and cultural profiles of the Slovenian
youth engaged in international mobility activities.

V tej vlogi MOVIT upravlja posredno centralizirana sredstva proračuna EU in omogoča
pridobitev podpore za različne oblike učnih mobilnosti v mladinskem delu, istočasno pa
izvaja aktivnosti za splošni razvoj mladinskega dela in neformalnega učenja, še posebej pa
tiste, ki s svojo obliko in vsebino prispevajo h krepitvi evropskega sodelovanja na področju
mladine. Program Evropska solidarnostna enota je ta področja razširil še na druga področja
in akterje, kot so organizacije, institucije in podjetja, ki izvajajo solidarnostne aktivnosti z
namenom krepitve družbene kohezije, solidarnosti, demokracije in državljanstva v Evropi.
Poleg vloge Nacionalne agencije MOVIT izvaja tudi dejavnost EURODESK-a, brezplačnega
infoservisa Evropske komisije, ki nudi evropske informacije za mlade. Namenjen je tako
mladim samim kot tudi tistim, ki se pri svojem vsak-danjem delu srečujejo z mladimi in
njihovimi vprašanji – svetovalcem, učiteljem, mladinskim delavcem, informatorjem in drugim.
Po pomoč pri iskanju informacij se lahko tako vedno obrnete na Eurodesk Slovenija ali
katerega izmed regionalnih Eurodesk partnerjev.
Od leta 2002 v okviru MOVIT-a deluje tudi SALTO South East Europe Resource Centre,
ki z organizacijo usposabljanj, kontaktnih seminarjev in številnimi drugimi ukrepi, orodji
in viri spodbuja in podpira sodelovanje s partnerji iz držav Zahodnega Balkana v okviru
programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota. V sodelovanju s
pomembnimi akterji in ob pomoči bazena trenerjev, akrediterjev in regionalnih kontaktnih
točk programa prispeva tudi k razvoju mladinskega dela in mladinske politike v regiji.

MOVIT has been performing the tasks of the National Agency for EU programmes in the
field of youth since May 1999 when Slovenia joined the EU Programme Youth for Europe
III, which was succeeded by the Youth Programme (2000–2006), the Youth in Action
Programme (2007–2013) and ERASMUS+: Youth in Action (2014–2020). In 2018, Movit
became also the National Agency for the European Solidarity Corps programme.
In this role, MOVIT manages indirectly centralised EU budget funds and enables support
for different forms of learning mobility activities in youth work, while also running activities
for the general development of youth work and non-formal education, with special stress
on activities contributing with their form or content to the strengthening of European
cooperation in the field of youth. European Solidarity Corps programme expanded these
fields also to other spheres and actors, such as organisations, institutions, and employers,
organising solidarity activities as a means to contribute to strengthening cohesion,
solidarity, democracy and citizenship in Europe.
Along with its role as a National Agency, MOVIT also serves as an office of Eurodesk,
the European Commission’s free-of-charge info service offering EU-related information
to young people. It was established both for young people and for those who encounter
young people and their questions as part of their regular work – school counsellors,
teachers, youth workers, information providers and others. When you need help in finding
information, you can always turn to your national or regional Eurodesk partner for help.
In 2002, MOVIT also took over as the SALTO South East Europe Resource Centre,
promoting cooperation with the Western Balkan countries within the Erasmus+ Programme
in the field of youth and the European Solidarity Corps through training and partner-finding
activities and various other support measures, tools and resources. It aims to contribute to
youth work and youth policy development in the Western Balkan region, in collaboration
with relevant stakeholders and with the help of pools of trainers and accreditors as well as
Contact Points located in Erasmus+ Partner countries of the region.
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